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ة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه "أو ختزينه يف . ال يسمح بإعادمجيع احلقوق حمفوظة
 نطاق استعادة املعلومات أو نقله بأي شكل من األشكال، دون إذن خطي مسبق.
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 اإلهداء
 

 .... رجاء رمحته ورضاههلل تعاىل

 ولرسوله.....أماًل يف شفاعته وجواره

 ولكتابه...... حّبًا فيه وغريًة عليه

 وللمسلمني.....دعوة هلم إىل احلرص على دينهم وكتابهم

 وأخص منهم....

 وفلسطني أخواتي يف اهلل، يف األردن

م العل"كّل من عّلمين ولو حرفًا من أرقى العلوم وأهّمها على اإلطالق 

 ، نفعنا اهلل وإياهم وسائر املسلمني بهذا العلم يف الدنيا واآلخرة."الشرعي

وأخص بالدعاء أستاذي أ.د فضل حسني عباس رمحه اهلل تعاىل وأكرم 

 نزله.

كما وأهديه إىل من سهرا الليالي وضحيا بالغالي، نبعا العطاء أمي وأبي 

 حفظهما اهلل تعاىل

الكثري وأعانين بالكثري حتى يرى هذه وإىل زوجي رفيق دربي الذي احتمل 

 الرسالة

جعلهم اهلل من  أهل القرآن والدعاة إىل عبادة  أبنائي وإخوتيوإىل 

 الرمحن.

 

 ليندا تركي جربيل الصلييب

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 شكر وعرفان
 

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل
 التميمي  جاللثمّ جزيل الشكر لشيخي وأستاذي الفاضل د.حامت

حفظه اهلل على إشرافه على هذه الرسالة، وعلى ما قدّمه لي من مساعدة 
سواءً العلمية واإلرشادية اليت صححت مساري وعمّقت أفكاري، أو املساعدة 

 من خالل إعارتي جمموعة من الكتب واملراجع اليت احتجت إليها.
مل أرهما إال أنين  و إىل شيخيَّ يف إعجاز القرآن الكريم، واللذّين وإن 

تعلمت منهما الكثري د.فضل حسن عباس، ود.صالح اخلالدي حفظهما اهلل 
 .)2(تعاىل

ثمّ جزيل الشكر لألستاذين الفاضلني د.حسام الدين عفانة ود.حمسن 
اخلالدي على قبوهلما اإلطالع على هذه الرسالة ومناقشتها، جزاهما اهلل 

 خرياً.
ثلة دمديرها العام د. مأمون جرار ثم الشكر موصول لدار املأمون مم

 على قبوهلم نشر الرسالة حفظهم اهلل تعاىل وجزاهم كل خري
 وجزى اهلل عين خرياً كلّ من أعانين على إمتام هذا العمل.

 

 

 

 
                                                 

 مل أكن قد رأيتهما بعد عند كتابة هذه السطور. (2)



  

 

 



  

 مقدمة
 

احلمد هلل صاحب الفضل واجلود واإلحسان، محدًا يليق جبالل وجهه وعظيم 
والصالة ذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل، سلطانه وكثرة نعمه، على أن هدانا هل

وعلى آله وصحبه  - -بن عبد اهللوالسالم على احلبيب املصطفى أبي القاسم حممد 
أمجعني، وارض اللهم عن علماء األمة األبرار والدعاة األخيار محلة لواء هذا الدين 

  .ئر املسلمنيوسابركبهم  ، وأحلقين اللهمومعلمي الناس اخلري إىل يوم الدين

 وبعد؛

القرآن الكريم، وتفرعت البحوث إعجاز فإننا نعيش يف زماٍن كثر فيه احلديث عن 
اليت حتتاج إىل  املستجدة األفكاروظهرت فيه الكثري من الساعية إىل إظهاره بشتى صوره، 

 دراسة ومتحيص.

من خالل  عداد وحسابات،ما يتعّلق بالقرآن الكريم من أه وكان مما ظهر االهتمام ب
، ويف كّل مّرة كنت أطالع فيها شيئًا مما كتب فيه، كانت "اإلعجاز العددي"ما أطلق عليه 

تدور يف رأسي عشرات األسئلة عن حقيقة هذا األمر، وعن مستنداته الشرعية، ومناهجه 
يت أردت فيها ها أسئلة تطالب حبّقها يف البحث. إىل أن جاءت اللحظة ال، وكّلاملتعّددة
، فكان اإلعجاز العددي من أوائل املواضيع اليت فّكرت موضوع رسالة املاجستري اختيار

تشجيع، الكّل الكرام، فوجدت منهم باختيارها، فاستخرت اهلل، ثّم استشرت أساتذتي 
ا املوضوع وخطورته، فعزمت على دراسته يف رسالة بالتنبيه إىل أهمية هذ ًامصحوب
 ."نقديةدراسة  -الكريماإلعجاز العددي يف القرآن "مسيتها 

 الدافع الختيار املوضوع:

مما ال شّك فيه أّن للتعامل مع كتاب اهلل عّز وجّل أسسًا وأصواًل ال بّد من الرجوع 
إليها واالنضباط بها يف كّل ما يتعّلق به، وإّن كثرة ما يكتب يف اإلعجاز العددي، 

واألسس اليت يقوم عليها  واإلقبال عليه من قبل العامة جعل دراسة اإلعجاز العددي
 هذا املوضوع.ختيار الكتابة يف اهلا، وكان هذا هو الدافع الضرورة ملحة ال ميكن إغف



  

 أهمية املوضوع:

 :مما يأتي "اإلعجاز العددي"موضوع دراسة تنبع أهمية  

 املسلم املصدر األول لعقيدة-عاىل عالقة هذا املوضوع املباشرة بكتاب اهلل ت .2
بّد وأن يكون وفق األسس واألصول  امل مع هذا الكتاب ال، والتع-وشريعته

 بشتى فروعه.املستمدة منه، واملعَتَمدة من قبل علماء هذا الدين 

باعتبار إعجاز القرآن من األسباب ، قة هذا املوضوع باإلعجاز حتديدًاعالدعوى  .0
حلرص بّد من افال  راره يف اعتناق اإلسالم، وعليهاليت قد يبين عليها اإلنسان ق

ال ندخل عليه ما ليس منه، وال نقلل من قيمته بالتساهل على إعجاز القرآن، بأن 
اإلقبال على والتسرع يف شرحه وتوضيح مظاهره. فإذا اعتمده شخص ما يف 

 لبًا متينًا قادرًا على محل ما يبنى عليه بعد ذلك.اإلسالم كان أساسه ص

سيما يف ظّل  ال، الكريمالقرآن  احلاجة امللّحة إىل حتديد أصول البحث يف إعجاز .3
لدى املناهج املعتمدة والطرق تسارع اإلصدارات اليت تتناوله، والتعّدد املذهل يف 

واليت قد يظهر التعارض فيما بينها من ناحية، وفيما  يف توضيحهالكّتاب احملدثني 
 بينها وبني الشرع من ناحية أخرى، وفيما بينها وبني الواقع من ناحية ثالثة.

ومعارض اجلدل الذي طال حول حقيقة اإلعجاز العددي ما بني مؤيد مدافع،  .4
مهاجم، مما يشِعر بضرورة الوصول بهذا اجلدال إىل رأي مقنع من خالل رسائل 

 علمية منصفة.

إنقاذ ما ميكن إنقاذه من أولئك البسطاء الذين يتلقون كل ما يكتب حول القرآن  .5
فإذا اصطدم هذا القول بالواقع يومًا ما  الكريم وكأنه قول منـزل ال شّك فيه،

 كانت الصدمة العنيفة اليت ال حتمد عقباها.

 مشكلة البحث:

بعد االطالع على ما وصلت إليه من كتابات يف اإلعجاز العددي تبني أّن مشكلته 
 تكمن يف األمور اآلتية:



  

إعجاز القرآن وجهًا من أوجه هل يوجد ما يدعم اعتبار اإلعجاز العددي  .2
 كريم؟ال

 ما هي طبيعة النتائج املعروضة حاليًا لإلعجاز العددي؟ .0

ة ما هي حدود هذا اإلعجاز وهل يصّح الربط بني القرآن وغريه يف سبيل جتلي .3
 مظاهره؟

 ؟-إن ثبت وجوده -هي ضوابط اإلعجاز العددي  ما .4

 الدراسات السابقة:

يف هذا املوضوع  وكثرة ما ينشرعلى الرغم من كثرة الباحثني يف اإلعجاز العددي، 
اليت تنقد ما يكتب فيه وتنقحه وتزنه أّن هناك نقصًا واضحًا يف الدراسات العلمية  إال

 الشرعي املناسب وحتكم عليه، فلم أحصل يف هذا اجملال إال على دراستني:بامليزان 

صاحل الرمحن لألستاذ عبد  "حقيقة فكرة اإلعجاز العددي يف القرآن الكريم" .2
هذه الدراسة حبث تكميلي قّدمه لنيل درجة املاجستري يف علوم القرآن حامد بكريات، و

الكريم، من جامعة اجلزيرة، يف السودان. وقد أيد فيها أ. بكريات فكرة اإلعجاز العددي 
 كما هي دون أي ضوابط أو قيود.)مل تنشر(

لألستاذ فاتح حممود حسين، وهو حبث  "اإلعجاز العددي بني احلقيقة والوهم" .0
م الستكمال متطلبات مساق إعجاز القرآن الكريم يف برنامج الدراسات العليا، يف مقّد
عارض أ. فاتح يف رسالته فكرة اإلعجاز العددي،  لية الشريعة يف اجلامعة األردنية.ك

 فعّرف فيها بعدد من املؤلفات يف اإلعجاز العددي، وذكر انتقاداته ومآخذه عليهم.

تسعة "مثل كتاب  ت اليت مل أستطع احلصول عليهاالدراسا هذا باإلضافة إىل بعض
 "رسم املصحف واإلعجاز العددي"للمستشار حسني ناجي، وكتاب  "عشر ملكًا

املقاالت اليت كتبت من قبل عدد من العلماء بعض باإلضافة إىل للدكتور: أشرف قطنة، و
 .، وغريهمااملاجد تور يوسف القرضاوي، والدكتور ناصراملعاصرين كالدك

 



  

 البحث: نهجم

اتبعت يف حبثي هذا املنهج االستقرائي الوصفي الذي يقوم على مجع أكرب عدد ممكن 
من املؤلفات واملقاالت املكتوبة يف اإلعجاز العددي، واإلطالع عليها وحتليل ما جاء 

 فيها، وذلك وفق اخلطوات اآلتية:

 ب.حصر املستندات الشرعية والعقلية اليت استند إليها هؤالء الكّتا .2

 حصر األساليب واملناهج املتبعة يف دراسة اإلعجاز العددي.  .0

اللغة العربية الكتاب والسنة وعلومهما وعرض املستندات واملناهج املتبعة على  .3
  .وعلومها.

 ذكر اآليات مقرونة باسم السورة ورقم اآلية ضمن نص الرسالة. .4

 الصحيحني فإني ختريج األحاديث الشريفة من مصادرها، وإذا كان احلديث يف غري .5
أذكر درجته من الصحة معتمدة يف ذلك على أقوال علماء احلديث وأئمته من 

 القدامى واحملدثني. 

بقي عدد ، وفقد ترمجت ملعظمهمالرتمجة لألعالم القدامى مجيعًا، أما املعاصرون  .6
 .على الرغم من كثرة البحث والطلب منهم مل أحصل له على ترمجة

رضها الباحثون تعنيين حبّد ذاتها بقدر ما كان يعنيين مل تكن األعداد اليت ع .7
املستندات واملنهجيات اليت اتبعوها يف التوصل إىل هذه األعداد، لكين أجريت 

 بعض اإلحصاءات حيث دعت احلاجة لذلك.

 كتابة النتائج يف ضوء كل ما سبق. .3

 لكتاب.ز )ب.ت( يف التوثيق للداللة على عدم ذكر سنة النشر يف اواستعمال الرم .9
 و)ت( مبعنى تويف، و)ص( مبعنى صفحة أو صفحات.

 

 



  

  الصعوبات اليت واجهتين:

 من أهّم الصعوبات اليت واجهتين يف هذه الرسالة:

  صعوبة الوصول إىل بعض املؤلفات يف اإلعجاز العددي، مما استدعى االعتماد
كتب أوصيت يف كثري من األحيان على شبكة املعلومات )اإلنرتنت(، وهناك عدد من ال

أعارني إياها د.حامت جالل جزاه ، وجمموعة أخرى بعض املسافرين إىل األردن بإحضارها
 اهلل خريًا.

   احلصار الذي يعانيه الشعب الفلسطيين حيث عانيت من صعوبة التنقل بني
. وكذلك يف التنقل بني "أبو ديس"مقر جامعة القدس يف مكان سكين يف حمافظة اخلليل و

 صول على املصادر املطلوبة. املكتبات للح

  التنسيق بني الواجبات املتعددة من دراسة وعمل وظيفي والواجب اجتاه األسرة
أدعو  على الرغم من تلك الصعوبة وإنيكان من أبرز الصعوبات اليت واجهتين، واألبناء 

الل خكّل امرأة مسلمة إىل أن تضيف إىل حياتها مزيدًا من اخلري واملنفعة هلا ولغريها من 
جتاه زوجها وأوالدها، وال بأس بعمل ال يتعارض مع الرتكيز على واجبها األساسي 

، مع احلرص على االستمرار يف طلب العلم، واجبها األساسي تؤدي من خالله رسالتها
فالعلم وحده هو الذي يؤهلها للقيام بواجباتها. وهذا يتطلب تعاونًا من جمتمعها اخلاص، 

القيم اليت زرعاها يّف كالسعي واجلّد واالجتهاد واحملافظة على تربية والدّي و فلوال
تشجيع  ولوال حفظهما اهلل ورمحهما وجزاهما خريًا، -الوقت، وتشجيعهما وإعانتهما لي

 ما كنت ألجنز ما أجنزته. ،وتعاونه معيوصربه زوجي حفظه اهلل ووفقه، ووقوفه جبانيب 

 خرجها بأقل قدر من األخطاء قمت بطباعة الرسالة بنفسي، أماًل يف أن أ
اإلمالئية والتنسيقات غري املناسبة لرسالة جامعية، واليت كانت ستزيد عما هي عليه لو 

على دراية مل أكن أوكلت طباعتها إىل غريي. وهذا أضاف صعوبة جديدة، خاّصة أني 
 كافية بأمور احلاسوب، فكنت أتعّلم من خالل التجربة غالبًا.

يف هذه الرسالة أن يّسر لي مشرفًا عاملًا معّلمًا، هو د. حامت عبد ومن توفيق اهلل لي 



  

تكرمه  ته وتوجيهاته وتصويباته، قبل، فلوال إرشادا-حفظه اهلل تعاىل –الرحيم جالل 
أن تكون على هذا النحو، فجزاه اهلل عّني  ما كان هلا، وبعد ذلك باإلشراف على الرسالة

ّل من تابع خروج هذه الرسالة بدافع االهتمام كّل خري. وال أنسى أن أعتذر له ولك
 ن تقصري وخاصة التأخر يف إمتامها.مبوضوعها على ما بدر مين م

ال غري أّن هذا ما توصلت إليه، وهذه الرسالة ال أقول  وبعد أن بذلت وسعي يف 
قة على باب حتقيق األفكار ْرأجزم بالصواب لنفسي، ولكن هذه الرسالة هي جمّرد َط

ة ووزنها يف املوازين الشرعية، وحماربة التلقي األعمى لكّل ما هو جديد، فإن املستجّد
 أصبت فربمحة اهلل ونعمته، وإن أخطأت فبذنوبي. 

والعلم والعمل، وأن يبلغين القبول واملغفرة، أن يرزقين ويف اخلتام أسأل اهلل العظيم 
معلمي الناس –ا الكرام رضاه، وسائر املسلمني واملسلمات. وأن جيزي شيوخنا وأساتذتن

لعليا جبامعة القدس عين كّل االدراسات  -يف قسم الدراسات اإلسالمية املعاصرة -اخلري
 خري وأن جيمعنا بهم يف ظل رمحته وجنته، إّنه حليم كريم.

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رّب العاملني.



  

 

 

 

 

 

 

 األول الفصل

 مقدمات يف إعجاز القرآن الكريم

 باحث:وفيه أربعة م

  تعريف اإلعجاز. املبحث األول:

 على إعجاز القرآن الكريم. الدليل املبحث الثاني:

 إعجاز القرآن الكريم.اليت مرت بها دراسة  راحلامل املبحث الثالث:

 .وجوه إعجاز القرآن الكريم املبحث الرابع:

 



  



  

علم الذي يف فكرة اإلعجاز العددي، ال بّد من التعريف بالهذا قبل أن أبدأ حبثي 
انطلقت منه هذه الفكرة، واملبدأ الذي بنيت عليه، وهو إعجاز القرآن الكريم، إذ أّن 
ثبوت إعجاز القرآن كان دافعًا وحمركًا للباحثني على مّر العصور إىل البحث يف حقيقة 

 هذا اإلعجاز من خالل توضيح أوجهه ومظاهره.

 تعريف اإلعجاز املبحث األول:
 

 :(1)ز( أصالن للجذر الثالثي )ع ج

نقيض احلزم.وجيمع مشتقات هذا اجلذر  و.والعْجز: هو الضعف، وه"َعْجز" األول:
 .فيقال العجز لألرض اليت ال تنبت شيئًا ،حقيقيًا كان أم نسبيًا ،على كل ضعف ةالدالل

مشتقاته أيضًا للداللة على  م: مؤخر الشيء، وتستخدز، والعُج"َعُجز" والثاني:
 َدِلُواملولود: سابقته فسبقته. ويقال عن  يفعجزته، أ ه: عاجزتلفيقا  ،املتأخر عن الشيء

 .(0)بعد ما كرب أبوه ية، أَزْجِعِل

 .(3)ره عاجزًاويقال أْعَجَز فالٌن: سبق فلم ُيدَرك، وفالن أعَجَز فالنًا: صّي

ومن األخطاء الشائعة قول القائل: عِجْزُت، مبعنى ضُعفت، والصحيح أن يقال: 

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی  ) الفتح. قال اهلل تعاىل:عَجزت، ب

 .(4)"ال يقال: عِجَز إال إذا عُظَمت عجيزتهو" [42 ]املائدة:   (جئ حئ مئ

ومنه  ت كلمة اإلعجاز مبعنى التثبيط وإظهار الضعف.ّقاشُت "َعَجز عْجزًا"ومن 
 أيضًا املعجزة وهي واحدة معجزات األنبياء.

                                                 

 .733هـ(، ص2425انظر: ابن فارس، ) (2)

. وابــن عبــاد، 369ص5ج ت(،)ب.  . وابــن منظــور،333ص3هـــ(،ج2376انظر:اجلــوهري، ) (0)
 .040-042ص2جهـ( 2424)

 . 624م(، ص2970) أمحد،و، والصواحليمنتصر، أنيس، و (3)

 .739هـ(، ص2424) ابن عباد، (4)



  

مقرون  ،والقوانني املألوفةخارق للعادة  أما اصطالحًا؛ فاملعجزة هي كل أمر
على يد أحد من أنبيائه ليكون دلياًل  -سبحانه –سامل من املعارضة، جيريه اهلل  ،بالتحّدي

 .(2)على صدقه
، وهذا "القرآن"و "إعجاز"مكّون من كلمتني: وإعجاز القرآن مركٌب إضايف، 

ومعناه: عدم قدرة  .(0)القرآناملرّكب اإلضايف خرب ملبتدأ حمذوف، تقديره: هذا إعجاز 
عقلية فر ملكتهم المبثله رغم تو اإلتيانقصورهم عن ون آالكافرين على معارضة القر

 .(3)تقرير عجزهم عن ذلكمرار حتديهم وهو استوقيام الداعي على ذلك و واللغوية

                                                 

 .322-322)ب.ت(، ص انظر: امليداني، (2)

 .23هـ(، ص2405اخلالدي، ) (0)
 .27هـ(، ص2405انظر: اخلالدي، )( 3)



  

 الدليل على إعجاز القرآن الكريم املبحث الثاني:
 

 أن يأتوا  مآن العظيم على درجات، فتحداهالناس بالقر -سبحانه -حتدى اهلل 

. وحتداهم [43 ]الطور:   (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ) مبثل القرآن فقال عز وجل:

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ) بعشر سور مثله حيث قال:أن يأتوا -عز وجل –

 . [24 ]هود:   (پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ) حيث قال سبحانه وتعاىل: -سورة واحدة -وحتداهم بأقل من ذلك

ۉ ) وقال : .[43 ]يونس:   (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

 .[14   ]البقرة:   (ۈئ

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی ) وبعد هذه اآلية حيث يقول سبحانه:

إنها آية تشعل يف قلوب املعاندين نار الغرية  .[13 ]البقرة:   (جئ حئ مئ ىئ يئ
وأثبته عليهم حاضرًا  ،حيث أقر سبحانه عليهم عجزهم2ذ القرآن، والرغبة باإلتيان مبثل

 ومستقباًل.

ن مبثل القرآن يذكر أن أي عربي حاول اإلتيا كل هذا التحدي؛ ملمن رغم وعلى ال
 م، فانعدا(2)ال يلتفت إليه اعدا ما ذكر من أقوال بعض السفهاء مم ولو جمرد حماولة

 .(0)على عجزهم عن ذلكوالت لإلتيان مبثل القرآن دليل ااحمل

جلأوا إىل أساليب  معارضة القرآن أنهم مع انعدام حماوالتهم والدليل الثاني:
باملال واجلاه،  هعن ادعائه، وإغرائ –  –حماولة ثين النيب  نأخرى حملاربة هذا القرآن، فم

ون وعنادًا وهم يعلم ةهجومهم عليه بالتهم الباطلة كاجلنون والشعر والسحر، مكابر إىل
رضي  –عن ابن عباس  كثري من الروايات منها ما رويدلت  ابطالن كل هذه التهم، كم

                                                 

 [254-252هـ(، ص2427ب. ]انظر: الرافعي، )كالذي ينسب إىل مسيلمة الكذا (2)
 .43-42)ب.ت(، ص الباقالني، انظر: (0)



  

 غفقرأ عليه القرآن فكأنه رق له، فبل - –أن الوليد بن املغرية جاء إىل النيب  –اهلل عنه 
ذلك أبا جهل فأتاه فقال:يا عم إن قومك يريدون أن جيمعوا لك مااًل ليعطوكه فإنك 

فقل فيه قواًل  قال: لقد علمت قريش أني أكثرها مااًل. رض ملا قبله، قال:أتيت حممدًا لتتع
فواهلل ما فيكم رجل أعلم  يبلغ قومك أنك منكر وأنك كاره له، فقال: وماذا أقول؟

ما يشبه الذي يقول شيئًا  برجزه وال بقصيده مين وال بأشعار اجلن، واهلل بالشعر مين، وال
 هأسفله، وإن قملنري أعاله، مشر هعليه لطالوة، وإن نوة، وإإن لقوله حلال من هذا، وواهلل

قال  تقول فيه. ىال يرضى قومك حت :لليحطم ما حتته، قا هوال يعلى عليه، وإن ليعلو
 فنزل قول اهلل تعاىل: عن غريه. ههذا سحر يؤثر، يأثر فكر قال: افدعين حتى أفكر، فلم

  .(2) [22 ]املدَّثر:   (...ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ)

 :(2)يقول اخلطابي ويف ذلك

واألمر يف ذلك أبني من أن حنتاج إىل أن ندل عليه بأكثر من الوجود القائم املستمر "
 -أن النيب كعلى وجه الدهر، من لدن عصر نزوله إىل الزمان الراهن الذي حنن فيه. وذل

 – عنه وانقطعوا دونه. وقد  اقد حتدى العرب قاطبة بأن يأتوا بسورة من مثله، فعجزو
على أديانهم، مسفهًا  به مدة عشرين سنة، مظهًرا هلم النكري، زاريًا ميطالبه -  –قي ب

آراءهم وأحالمهم، حتى نابذوه وناصبوه احلرب فهلكت فيه النفوس، وأريقت املهج، 
 وقطعت األرحام، وذهبت األموال.

 األمور اخلطرية، ومل هولو كان ذلك يف وسعهم، وحتت أقدارهم، مل يتكلفوا هذ
يكونوا تركوا السهل الدمث من القول إىل احلزن الوعر من  ، وملاملبريةيركبوا تلك الفواقر 

  .(3)"ال يفعله عاقل وال خيتاره ذو لب ما االفعل، وهذ

                                                 

 .073هـ( ، ص2405)  السيوطي، (2)
فاضل من أعالم احلـديث يف شـر     مهو محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت، إما اخلطابي: (0)

، 332ص 0هــ(، ج 2423) ،يهــ. ] السـمعان  333هـ وتويف سنة 327سنة دصحيح البخاري، ول
 [.547-546ص 2هـ(، ج2334. والسيوطي، )207ص0ج هـ(،2426ابن العماد، )

 .00 -02هـ(، ص2337خلف اهلل وسالم، )  (3)



  

فكيف جيوز أن يقدروا على معارضته القريبة السهلة عليهم " :(1)ويقول الباقالني
دلون عن ذلك إىل سائر ما صاروا فيع ويبطل أمره، ويفسد داللته، ،يدحض حجتهوذلك 

  .(0)"ويرتكون األمر اخلفيف إليه من األمور اليت ليس عليها مزيد من املنابذة واملعاداة،

وأما الدليل الثالث فهو بقاء القرآن العظيم كما أنزل إىل يومنا هذا دون أن يعارضه 
قواعد مل تتغري حتكمها  وهو من حروف يعرفها الناس، هذا معارض أو يأتي مبثله أحد.

 ومل تتبدل.

عجزنا  مم عجز أهل اللغة والفصاحة والبالغة عن اإلتيان مبثل القرآن، علومتى عِل
عن اإلتيان  حنن وعجز كل من هم يف القمة مثلهم أو دونها مثلنا يف هذا الزمان وغريه

 .مبثله

                                                 

أشـهر أهـل الكـالم     نهو اإلمام القاضي أبو بكر حممد بن الطيب بن حممد الباقالني، مـ  الباقالني: (2)
ته يف الرد علـى املخـالفني مـن الرافضـة واملعتزلـة      بتصانيفه ومناظرا راملنتسبني إىل األشعري، اشته

.]انظر: دثالث وأربعمائـة، ببغـدا   ةلسبع بقني من ذي القعدة سن واجلهمية واخلوارج وغريهم، تويف
 [.069ص4م(، ج2963، وابن خلكان، )553ص 27(، جهـ2429) ،الذهيب

 .45)ب.ت(، ص الباقالني،  (0)



  

 إعجاز القرآن الكريم دراسة بها ت اليت مّر راللامل الثالث: املبحث
 

، فإن إدراك مظاهر ز من على مدى األزمانالرغم من أن كتاب اهلل تعاىل معجى عل
 :(2)مراحل بأربعهذا اإلعجاز وفهم أسراره والغوص فيها قد مر 

و إن  اإلعجاز ااخلوض يف وجه هذ نمرحلة العلم بإعجاز القرآن الكريم، دو (2
 –  –منذ بعثة النيب  متتد يف هذه الفرتة اليت ز ما يذكر أبر كانت بالغة القرآن 

 القرن الثالث اهلجري. لإىل أوائ

 توإن استعِمل "إعجاز "هذه املرحلة مل يكن قد ظهر استعمال لفظوحتى نهاية 
 ألفاظ أخرى.

حيث ظهرت كتب تتحدث  إعجاز القرآن الكريم:مرحلة ورود اإلشارات إىل  (0 
ن هذه الكتب ويف بطو ونظمه وغري ذلك. هعن علوم تتعلق بالقرآن، كمجاز

القرآن، وبدأ  ظهرت أوىل اإلشارات إىل إعجاز القرآن الكريم كعلم من علوم
 ."اإلعجاز"لفظاستعمال 

 ن، واب(3)ظ، واجلاح(0)النظام ومن أبرز من أشار إىل اإلعجاز يف هذه الفرتة:
فقد حاول كل من هؤالء الثالثة أن حيدد وجه اإلعجاز يف القرآن الكريم، . (4)قتيبة

                                                 

 .36-37م(، ص 2992) عباس، انظر:( 2)
]انظـر:   النظامية، وهـي فرقـة مـن فـرق املعتزلـة.      بتنس ههو إبراهيم بن يسار املعتزلي، إلي النظام: (0)

 [.   527ص 5ج هـ(،2423) ،يالسمعان
اجلاحظ: أبوعثمان، عمرو بن حبر اجلـاحظ البصـري املعتزلـي، مـن أهـّم كتبـه: احليـوان، والبيـان          (3)

جل، ومـات بسـقوط جمّلـدات العلـم عليـه سـنة       ، أصـيب يف آخـر عمـره بالفـا    ءوالتبيني، والـبخال 
. 200ص 2هـــ(، ج2426. و ابــن العمــاد، )6ص0هـــ(، ج2423،)يهـــ.]انظر: الســمعان055
 [003ص0هـ(، ج2334) . والسيوطي،506ص22(، جهـ2429) ،الذهيب

ي رأسـًا يف علـم اللسـان العربـ     نهو أبو حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الـدينوري، كـا   ابن قتيبة: (4)
مصنفاته: غريب احلديث، خمتلف احلديث، مشـكل القـرآن. تـويف سـنة      نواألخبار وأيام الناس، م

 [.  450ص4هـ(، ج2423) ،ي. السمعان096ص23(، جهـ2429) ،الذهيب]انظر:  هـ.076



  

اهتمام العلماء بالبحث يف إعجاز  دجهودهم بذرة منت بعد ذلك وأمثرت، فازدا توكان
 وانتقلنا إىل املرحلة الثالثة... مالقرآن الكري

بدأت هذه املرحلة يف القرن الرابع اهلجري،  مرحلة تصنيف األجزاء والرسائل: (3 
بيان "، و(2)للرماني "النكت يف إعجاز القرآن"وأبرز ما وصلنا منها رسالة 

 للخطابي. "إعجاز القرآن

مرحلة تصنيف الكتب يف إعجاز القرآن الكريم:وأقدم ما وصلنا من هذه  (4 
وهو كتاب ظل من ، "إعجاز القرآن"هـ( 423)تاملصنفات كتاب الباقالني 

، واحتل أهمية بالغة على مر إىل يومنا هذا املراجع األساسية يف موضوعه
 العصور.

عن اإلعجاز مئات  والذي كتب، (0)د اجلبار اهلمذانيثم جاء بعده القاضي عب
 ."املغين يف أبواب التوحيد والعدل"من كتابهالسادس عشر زء اجلالصفحات يف 

 وبعد هذين العلمني تتابعت املصنفات يف إعجاز القرآن الكريم إىل يومنا هذا.

 

 

 

 

 

                                                 

 يالعربيـة، معتزلـ   بهو أبو احلسن علي بن عيسى بن علي بـن عبـد اهلل الرمـاني، صـاح     الرماني: (2)
عـن أبـي بكـر بـن      ىتفننًا يف علوم كثرية من الفقه والقراءات والنحو والكـالم، رو م نرافضي، كا
عنه أبو القاسم التنوخي وأبو حممـد اجلـوهري. تـويف     ىبكر بن السراج وغريهما، ورو يدريد وأب
. 043ص4ج م(،2972) والعسـقالني،  .39ص3هـ(، ج2423) ،ي]انظر: السمعان هـ.334سنة 

 .[232-232ص0هـ(،ج2334والسيوطي)
هو أبو احلسني، عبد اجلبار بن أمحد بن عبد اجلبار اهلمذاني، األسدأبادي، الشافعي املعتزلـي، تلقبـه    (0)

 [202هـ(، ص2422) ]انظر: الكتاني، هـ.425املعتزلة "قاضي القضاة"، تويف سنة 



  

 وجوه إعجاز القرآن الكريم املبحث الرابع:
 

ة الذكر استمر البحث عن وجه اإلعجاز وحقيقته، وكان خالل املراحل سابقمن 
لكل عامل رأيه فيما يذكر من وجوه ما بني مؤيد ومعارض. فمنهم من حصر اإلعجاز يف 

بامتناع  لوجه واحد هو اإلعجاز البياني، ومنهم من فتح الباب على مصراعيه، وقا
يد من هذه الوجوه.  األيام ستشهد اكتشاف املز نحصر وجوه اإلعجاز يف القرآن، وبأ

 كر من وجوه اإلعجاز:ومن أبرز ما ُذ

 اإلعجاز البياني:. 2

-وهم كثر –حصر اإلعجاز يف هذا الوجه  نأبرز ما ذكر على اإلطالق، ومم هو
 اخلطابي: لاخلطابي واهلمذاني، قا

لفظ حامل، ومعنى به قائم، ورباط هلما  وإمنا يقوم الكالم بهذه األشياء الثالثة:"
إذا تأملت القرآن وجدت هذه األمور منه يف غاية الشرف والفضيلة، حتى ال ترى ناظم.و

نظمًا أحسن تأليفًا  ىمن ألفاظه، وال تر بشيئًا من األلفاظ أفصح وال أجزل وال أعذ
وأشد تالؤمًا وتشاكاًل من نظمه. وأما املعاني فال خفاء على ذي عقل أنها هي اليت تشهد 

درجات الفضل من نعوتها  أعلى وابها، والرتقي إىلهلا العقول بالتقدم يف أب
واعلم أن القرآن إمنا صار معجزًا ألنه جاء بأفصح األلفاظ، يف أحسن نظوم وصفاتها...

 (2)"التأليف، مضمنًا أصح املعاني...

ومن العلماء من ذكر البالغة مع وجوه أخرى لإلعجاز كالباقالني الذي ذكر ثالثة 
قصص  رذكوهي:اإلخبار عن الغيوب،  "إعجاز القرآن"كتابه أوجه لإلعجاز وبينها يف

  .(0)نظم القرآن وعجيب تأليفه ع، وبدي- –السابقني مع أمية سيدنا حممد 

                                                 

 .07هـ(، ص 2337خلف اهلل وسالم، )  (2)
 .75-57)ب.ت(، ص انظر: الباقالني، (0)



  

، (2)يومنهم من خص جزءًا من البالغة باإلعجاز مع عدم إنكار غريه، كاجلرجان
همية الكربى نظريته يف النظم، وأعطى للنظم األ "دالئل اإلعجاز"حيث شر  يف كتابه 

 .(0)القرآن الكريم نيف بالغة النصوص، وطبق ذلك على أمثلة م

 نومع وجود هذا االختالف يف كيفية تناول البالغة وجهًا من وجوه اإلعجاز، فإ
جيادل يف إثباته أحد خبالف  هذا االختالف مل يصل إىل حد إنكاره، فهو جممع عليه، ال

 بقية الوجوه.

 اإلعجاز العلمي: .0

ذكر حقائق علمية يف القرآن مل تكن مكتشفة زمن نزوله، مما يدل على أن خالق  وهو

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ) هو منزل القرآن، وذلك كما يف قوله تعاىل: ائقهذه احلق

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

فإقرارًا حبقيقة هذه  .[211 ]األنعام:   (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
 اآلية الكرمية يقول العلم احلديث:

إن اهلل سبحانه جعل الضغط يف داخل اجلسم متناسبًا متامًا مع الضغط اجلوي "
 الضغط مبا يساوي وزن ستٍة وسبعني سنتيمرتًا من الزئبق. ااحمليط باجلسم، وقدر هذ

ففي األحوال االعتيادية لإلنسان ليس هناك أي تغلب من الضغط الداخلي على 
احلديثة لالرتفاع يف أجواء السماء فقد  اخلارجي وال العكس، وبعد اكتشاف الوسائل

الحظوا مدى التأثري عند الصعود بهذا الضغط وما يرافقه من انقباض وضيق يف الصدر 
وآالم مربحة يف الرأس واألذنني ومجيع املناطق احلساسة يف اجلسم، وكلما ارتفع يف اجلو 

باالختناق،  ختلخل الضغط اجلوي وزاد الضغط الداخلي واشتد هذا الضيق والشعور

                                                 

رجاني: هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن النحوي، من كبار أئمة العربية، شافعي أشـعري،  اجل (2)
من كتبه: العمدة يف التصريف، إعجاز القرآن الكبري والصـغري، واملغـين يف شـر  اإليضـا ، تـويف      

 [226ص0هـ(،ج2334هـ. ]انظر: السيوطي،)474هـ وقيل 472سنة
 .30 -65م(، ص2992) انظر:عباس، (0)



  

وإذا ما استمر اإلنسان يف الصعود يأتي الوقت الذي يكون فيه هالكه احملتم، لذا يضطر 
بسة اجملهزة رواد الفضاء والطيارون الذين حيلقون عاليًا يف األجواء إىل استخدام األل

 .(2)"اخلاصة بهذه احلاالت

 كما ويأتي تفسري العلم احلديث هلذه الظواهر دما يأتي:
ارتفع اإلنسان يف اجلو، اخنفض الضغط اجلوي، وتغلب عليه الضغط الداخلي كلما " -

 لإلنسان.

 ختلخل اهلواء وعدم وجود األوكسجني الكايف للتنفس. -

 برودة اجلو وعدم حفظ درجة احلرارة بنسبة معينة. -

يصل اإلنسان عند اخلروج من الغالف اجلوي إىل انعدام الوزن وهي مرحلة دقيقة  -
 خطرية.

الظواهر تؤدي إىل تغري يف وظائف أعضاء اإلنسان الداخلية، فالغازات يف  وكل هذه
يؤدي متدد هذه الغازات إىل انتفاخ  داملعدة واألمعاء تتمدد وتسبب تقلصات عنيفة، وق

يدفع احلجاب احلاجز إىل أعلى، فيضغط على القلب والرئتني مما يسبب اإلغماء أو 
نظام الدورة الدموية فقد تنفجر بعض العروق  لاالختناق يف احلاالت الشديدة، وخيت

 واألغشية يف اجلسم كغشاء الطبل يف األذنني واإلصابة برعاف شديد..إخل.

هذه احلالة اليت يشبه بها القرآن الكريم حالة الذين يضيقون ذرعًا بسماع آيات 
شعور بالضيق  نالقرآن وهدايات اإلسالم، إنها كحالة من يصعد يف السماء م

  .(0)"ناقواالخت
ولكن من باب  (3)وأول من طرق باب النقاش يف هذا الوجه أبو إسحق الشاطيب

                                                 

 .007 -006هـ(، ص2402) ُمسلم،  (2)
 .007هـ(،  ص2402) ُمسّلم، (0)
هو إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي، أصولي فقيه مفسر، له مؤالفات كثرية منها: املوافقـات يف   (3)

، 0هـــ(، ج2394) هـــ. ]انظــر: املراغــي،752أصــول األحكــام، وكتــاب االعتصــام، تــويف ســنة 
 [025-024ص



  

 أدلة تؤيد رأيه، رهذا النوع من التفسري، وذك ضوليس اإلعجاز، فعار التفسري العلمي
 .(2)ورد على القائلني جبوازه

، شاكر دحممود.  ،حممود شلتوتد.  وممن عارض القول باإلعجاز العلمي:
صادق  ىمصطف أ.و ،(0)اإلمام السيوطيفمنهم  من أثبته اأم، خلالديا  صالد.

 .(3)الرافعي
أن اعتبار هذه احلقائق من قبيل  ووجود حقائق علمية يف القرآن مما يسلم به، إال

 اإلعجاز أم ال فهنا حمور اخلالف.

  :(3)اإلعجاز التشريعي .3
لتشريعات، فإن للتشريع فقد بلغ السمو التشريعي مبلغًا مل ولن يصله غريه من ا
بني النظرة اإلنسانية اليت  عالقرآني ميزات جتمع بني التنظيم والتحقيق والدقة، وجتم

النظرة الشمولية اليت تليب هذه املتطلبات من غري  تراعي فطرة اإلنسان ومتطلباتها، وبني
 إحداث أي خلل. 

فتنظم عالقة اإلنسان وتتنوع جماالت التشريع القرآني فتغطي مجيع جماالت احلياة، 
بربه، ونفسه، وجمتمعه، وبيئته. فيما تعجز النظم األخرى عن التنسيق واملوازاة بني كل 

تظلم الفرد حلساب اجلماعة أو  وهذه اجلوانب، فنراها تهتم حباجة إنسانية دون أخرى، أ
وفه أدنى حد من املوازاة بني حوائج اإلنسان املختلفة وظر ناجلماعة حلساب الفرد، دو

 املتباينة.
                                                 

 .55 -50ص0)ب.ت(، ج لشاطيب،انظر:  ا (2)

هو جالل الدين عبد الرمحن بن أبي بكر بن حممد السيوطي، إمام حـافظ مـؤرخ أديـب، ولـد سـنة       (0)
مصنف، منها: اجلامع الصغري، ومجع اجلوامع املشهور باجلامع الكـبري،  622هـ، ونشأ يتيمًا، له 349

 )ب.ت(، ]انظـر: السـخاوي،   ـ.هـ 922وألفية يف مصطلح احلديث، وألفية يف النحـو، تـويف سـنة    
 [72-65ص4ج

م، وتـويف  2332-هــ 2097هو مصطفى صادق عبد الرزاق الرافعي، أديب شاعر كاتب، ولد سنة  (3)
 ]انظـر: كحالـة،   م، من كتبه: إعجـاز القـرآن، املسـاكني، السـحاب األمحـر.     2937-هـ2356سنة 

 [056ص20ج )ب.ت(،
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ومن األمثلة على ذلك تشريع الزكاة، الفريضة األهم بعد التوحيد والصالة، فقد 
جنح هذا التشريع يف القضاء على الفقر متامًا يف زمن تطبيقه، حتى مل جيد املسلمون من 
يأخذها، يف حني مل تعرف البشرية جمتمعًا خال من الفقر غري ذلك اجملتمع اإلسالمي الذي 

 كومًا بالنظام والتشريع اإلسالمي.كان حم

وعظمة التشريع القرآني مشس ساطعة ال تغطى بغربال وال بغريه، وهو دليل قاطع 
 -  -هو منزله على حممد –عز وجل  –على أن القرآن هو كتاب اهلل، وأن اهلل 

 واالختالف هنا أيضًا يف اعتباره وجهًا من وجوه اإلعجاز أم ال.

 اإلعجاز الغييب:. 4

من الوجوه اليت ذكرها  وأي ورود عدد من أنباء الغيب يف القرآن الكريم، وه
 :ويقصدون بأنباء الغيب العلماء وأولوها اهتمامهم.

حيضر وقتها.  الواقعة ومل هيشهد حوادث ، ومل- -كل ما كان غائبًا عن حممد"
ة الكون وما يف القرآن الكريم عن بداية نشأ دفيدخل يف الغيب بهذا املفهوم كل ما ور

من عظيمات األمور  –   –إىل مبعث رسول اهلل   –عليه السالم  -وقع منذ خلق آدم 
يف وقته من احلوادث اليت  –  -ومهمات السري، وكذلك يشمل ما غاب عن حممد 

له مبا يكيده  –سبحانه وتعاىل  –كانت حتدث وخيرب بها عن طريق الوحي، كإخبار اهلل 
الكائنات يف مستقبل يشمل أيضًا ما تضمنه من اإلخبار عن اليهود واملنافقون، و

  .(2)"الزمان

إعجاز "كتابه  يومن أوائل من حتدث عن هذا الوجه اإلمام الباقالني، فف
وضح هذا الوجه  دذكر لإلعجاز ثالثة أوجه، منها اإلخبار عن الغيوب وق"القرآن

ھ ے ےۓ ۓ  ھ ھ)  :"كقوله سبحانه وتعاىل ،(0)وعرض له بعض األمثلة

 .[4 - 2 ]الروم:    (ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۆ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ
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فهذه اآلية الكرمية أخربت مسبقًا بانتصار الروم خالل بضع سنني قادمة، وقد 
من له قلب على أن هذا الكتاب هو كّل  تصدق اهلل وعده وحتقق ما أخربت به، ودل

 كتاب من عامل الغيب والشهادة.

 اإلعجاز النفسي والروحي: .1
، حيث ذكره من وصلنا حديثه عن هذا الوجه اإلمام اخلطابي يف رسالته وأقدم

 ،(2)باعتباره مظهرًا من مظاهر اإلعجاز البياني، وليس وجهًا مستقاًل من أوجه اإلعجاز
اعتربه أهم الوجوه على  يالذ، (0)مد فريد وجديومن احملدثني الذين اهتموا به حم

 اإلطالق.

بني اإلعجاز النفسي واإلعجاز  دكتور فضل عباسويف تعريف هذا الوجه يفرق ال
بينة  كيفية تصوير اآليات نفسيات من تتحدث عنهم، صورة واضحة املعامل، هالروحي، بأن

 .(3)االجتاه، ال تهمل جزئية، وال تنسى مشهدًا

وة، النفوس هيبة وحال ىذلكم التأثري العظيم عل": ف اإلعجاز الروحي بأنهويعّر
  .(4)"ورغبة ورهبة

اهلل نزل أحسن ﴿ :-عز وجل -عن هذا األثر فقال –سبحانه  -وقد حدثنا اهلل
احلديث كتابًا متشابهًا مثاني تقشعر منه جلود الذين خيشون ربهم، ثم تلني جلودهم 
 ﴾وقلوبهم إىل ذكر اهلل، ذلك هدى اهلل يهدي به من يشاء، ومن يضلل اهلل فما له من هاد

 (.  03الزمر: )

ذا األثر كثرية، فكم مسعنا عن إنسان أسلم جملرد مساع القرآن، والشواهد على ه

                                                 

 .72 -72هـ(، ص2337انظر: خلف اهلل وسالم، )  (2)
م، أصدر عـدة جمـالت منهـا: جملـة     2373حممد فريد وجدي: مفكر المع، ولد يف اإلسكندرية عام  (0)

العشرين، تويف سـنة   -كتب أبرزها دائرة معارف القرن الرابع عشر احلياة، وجملة الوجديات، وعدة
 [309ص6ج م(2979) ، والزركلي،2،ص 2ج )ب.ت(، م. ]وجدي2954
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 هؤالء من مل يكن يفهم العربية أصاًل. نوم

 اإلعجاز الرياضي: .2
عناية القرآن الكريم بأنواع الرباهني الرياضية وكيف أنه استخدمها بطرق وُيراد به 

اهني القرآنية عن عديدة ودقة عظيمة يعجز عنها البشر، كما وأثبت هؤالء متيز الرب
الرباهني الرياضية بعدة أمور أختصرها يف أن الرباهني الرياضية ختاطب العقل فقط 

من خالل  لقرآنية ختاطب العقل واحلواس معًاوتتوقف عند النتيجة، يف حني أن الرباهني ا
لشواهد اآليات الكونية احملسوسة، وال تكتفي بالوصول إىل النتيجة بل تؤكد عليها با

  .(2)لية والنقلية واحلسيةالعق

 وهو موضوع هذه الرسالة. اإلعجاز العددي: .1

                                                 

 .543ص0جامعة األقصى، )املؤمتر العلمي الثالث(،ج (2)



  

 

 

 

 

 

 نياالفصل الث

 تعريفه وتارخيه ومظاهره وتطبيقاته -اإلعجاز العددي

 وفيه مخسة مباحث:

 تعريف اإلعجاز العددي. املبحث األول:

 تاريخ القول باإلعجاز العددي. املبحث الثاني:

 لفات يف اإلعجاز العددي.أهم املؤاملبحث الثالث: 

 جاز العددي.مظاهر اإلع املبحث الرابع:

 .جاز العدديتطبيقات اإلع املبحث اخلامس:



  



  

ذلك الفصل حتدثت يف الفصل السابق عن إعجاز القرآن الكريم ووجوهه، ليكون 
اإلعجاز العددي وفهمه ودراسته، وممهدًا للحكم على  يف موضوعمساعدًا على الدخول 

عجاز العددي، ومظاهره وتطبيقاته عرضًا ويف هذا الفصل سأعرض مفهوم اإلحيثياته. 
مع بعض التعليقات جمردًا، ليخرج القارئ بصورة متكاملة عما ُكتب يف هذا املوضوع. 

 اليت أحتاج إىل طرحها مباشرة.

 تعريف اإلعجاز العددي. املبحث األول:

عنى اللغوي هلذا الرتكيب، على املمن التعرف اإلعجاز العددي ال بد  قبل تعريف
 ن عالقة وثيقة باملعنى االصطالحي، وذلك عرب املطلبني اآلتيني:ملا للمعنى اللغوي م

 لغة:ال يف اإلعجاز العددياملطلب األول: 
جاء اإلعجاز يف اللغة هو التثبيط وإظهار الضعف، وأما العدد فقد  ّنسابقًا إ قلت

 :"معجم املقاييس يف اللغة"يف 
: إحصاء الشيء، تقول عددت الشيء أعده عدًا، فأنا عاّد، والشيء معدود، فالعّد "

والعديد: الكثرة، وفالن يف عداد الصاحلني، أي يعد معهم، والعدد: مقدار ما يعد، 
على عشرة آالف،  عديد بين فالن وعددهم، وإنهم ليتعاّدون ويتعّددون رويقال: ما أكث

 .(2)"أي يزيدون عليها

 الوسيط: وجاء يف املعجم
، وَعّدًة حسبها وأحصاها...، عّدد الشيء: الدراهم وغريها عّدًا وَتعدادًا عّد"

 .(0)"مقدار ما ُيعد، ومبلغه. ج أعداد أحصاه...، العدد:

 أن معنى العّد: اإلحصاء، والعدد: مقدار ما حيصى. من هذين النصني يتضح

 ."العددي" والصفة "اإلعجاز" من املوصوف"اإلعجاز العددي"وتركيب 
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 :يف ضوء ما كتِب فيه اإلعجاز العدديتعريف املطلب الثاني: 
من الكتب املصنفة يف اإلعجاز العددي، ما حصلت عليه لدى إطالعي على 

 املؤلفني ضع تعريفًا حمددًا لإلعجاز العددي. وبالنظر يف أساليبتمل  اوجدت أن أيًا منه
ريف خاص به، فمن يوضح اإلعجاز ومناهجهم يتضح أن كاًل منهم رمبا حيتاج إىل تع

هما العددي من خالل العد اجملرد خيتلف عمن ربط بني العدد واألحداث والتواريخ، و
 هكذا...لك حبساب اجلّمل وذخيتلفان عمن يربط 

على ما كتبه السابق وبنى عليه،  -يف األغلب -ولكن مبا أن الالحق منهم قد اعتمد
: إثبات إعجاز ن أن نعّرف اإلعجاز العددي بأّنهميككتب ن خالل النظرة إىل جمموع ما وم

القرآن من خالل ربط سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه باألعداد وفق روابط 
 خمصوصة.

وبيان ذلك أن اإلعجاز العددي هو حماولة إلثبات حقيقة أن القرآن معجز من 
، األعداد الرتتيبية هلاخالل تسخري األعداد واألرقام، وإحصاء السور واآليات والعناية ب

وإحصاء الكلمات واحلروف وحساب مّجل الكلمات والعبارات وربط ذلك باحلقائق 
 األحداث التارخيية واملستقبلية.العلمية، و



  

 تاريخ القول باإلعجاز العددي  املبحث الثاني:
 

يالحظ الدارس لوجوه إعجاز القرآن الكريم االختالف فيما بينها من حيث 
مع نزول  ما بدأ احلديث عن اإلعجاز البيانيستها عرب التاريخ، فمثاًل بينطرحها ودرا

ة طر  القرآن، تأخر احلديث عن اإلعجاز العلمي إىل ما بعد ذلك بقرون. كما أّن كيفّي
اإلعجاز كانت ختتلف، فرمبا يبدأ طرحه من خالل عدة أسطر، ثم تتطور  الوجه من أوجه

 ...وهكذا.السطور إىل جزء، واجلزء إىل كتاب

اإلعجاز املطروحة مر القول باإلعجاز العددي بعدة مراحل،  وكغريه من أوجه
ونتفق مجيعًا على أن هذه املراحل قد انتهت إىل كل ما بني أيدينا من كتب تؤيد أو 

بني املؤيدين  ًاهناك اختالف لى أّنعإذ أننا نراها بني أيدينا اليوم، تعارض هذا الوجه، 
ن هناك البداية؛ فبينما يقول املؤيدون إ املعارضني له على نقطةلإلعجاز العددي و

رضون بأّنه أمر املعاجيزم  األوائل إىل اإلعجاز العددي،إشارات مبكرة من قبل العلماء 
بد من البحث يف ألساس التارخيي، ولتوضيح هذه املسألة، ال إىل ايفتقر  مستحدث

 :املطلبني اآلتيني

 :واإلحصاءات القرآنيةاملتقدمون املطلب األول: 
أواله املسلمون عناية كبرية،  -  -منذ نزول القرآن الكريم على رسول اهلل 

فكتبوه وحفظوه، وجّودوه وفسروه، ودونوا أسباب النزول والناسخ واملنسوخ واملناسبات 
بني السور واآليات، إىل غري ذلك من علوم القرآن، ومل يرتك املسلمون صغرية وال كبرية 

مر القرون، وزادوا على  ىوتضخمت املكتبة القرآنية عل"ق بالقرآن الكريم، تتعل
 .(2) للقرآن دراسة أخرى هي اإلحصاءات دراساتهم املعنوية والفكرية

عن ابن  "بكرة هلذه اإلحصاءات، فقد جاء يف كتاب اإلتقان: ويذكر العلماء بداية م

                                                 

 .02هـ(، ص2422) البيك، (2)



  

آية، ومجيع  مائةستة آالف وست أنه قال: مجيع آي القرآن -مارضي اهلل عنه -(2)عباس
حرف وواحد  مائةألف حرف، وثالثة وعشرون ألف حرف، وست ائةحروف القرآن ثالمث

  .(0)"وسبعون حرفًا

 أنه قال يف عدد آيات القرآن: -رضي اهلل عنه – (3)عن علي الربهان كتاب وجاء يف
 .(4)"ستة آالف ومائتان ومثان عشرة"

قوله: بعث احلجاج  (5)ن احلسني بن مهران املقرئعن أبي بكر أمحد ب"وجاء فيه :
، (3)، وأبا العالية(7)إىل قراء البصرة، فجمعهم واختار منهم: احلسن البصري (6)بن يوسف

                                                 

فقال: "اللهم فقهه يف الـدين وعلمـه     –هو عبد اهلل بن عباس بن عبد املطلب، دعا له رسول اهلل  (2)
]انظـر:   هــ. 63التأويل"، فلم يكن يف األرض من هو أعلم منـه يف زمانـه، تـويف يف الطـائف، سـنة      

 .[300ص2هـ(،ج2303. والعسقالني، )04-00هـ(، ص2427الذهيب، )
 .234ص2هـ(، ج2402السيوطي، ) (0)
، أبو احلسن، أول الناس إسـالمًا  - –هو علي بن أبي طالب بن عبد املطلب، إبن عّم رسول اهلل  (3)

: "أمـا ترضـى أن   - –يف قول كثري من أهل العلم، ولد قبل البعثة بعشر سنني، قال له رسـول اهلل 
كون مين مبنزلة هارون من موسى"، وهو أحد أهل الشورى الـذين نـص علـيهم عمـر، ولـي أمـر       ت

-2239ص3هــ(، ج 2420]انظـر: ابـن عبـد الـرب )     هــ. 42هـ، واستشهد سنة 35املسلمني سنة 
 [522-527ص0ج هـ(،2303. والعسقالني، )2232

 .052ص2هـ(، ج، ج2402) الزركشي، (4)
بن مهران، مؤلف كتاب الشامل والغاية، وغريهما يف القراءات العشر،  هو أبو بكر أمحد بن احلسني (5)

 [34ص2ج )ب.ت(، هـ. ]انظر: ابن اجلزري،332تويف سنة 

هو أبو حممد احلجاج بن يوسف بن احلكم بن عقيل الثقفـي، عامـل عبـد امللـك بـن مـروان علـى         (6)
ُعرف بإسرافه يف دمـاء املسـلمني،   العراق وخراسان، وأبقاه الوليد على واليته، بنى مدينة واسط، و

 [54-09ص0ج م(،2963) ]انظر: ابن خلكان، هـ95تويف سنة 
هو أبو سعيد احلسن بن يسار البصري، من سادات التابعني وكربائهم، مجع كّل فّن من علم وزهـد   (7)

 . والعسـقالني، 063ص0ج م(،2963) هــ. ]انظـر: ابـن خلكـان،    222وورع وعبادة، تويف سـنة  
 .[73-69ص0، جهـ(2306)

بسنتني، قارئ ثقة، أمجـع عليـه أصـحاب     - –هو ُرفيع بن مهران الرياحي، أسلم بعد وفاة النيب  (3)
ــويف ســنة   ــب الســتة، ت ـــ.92الكت ــذهيب، ) ه ـــ(، ص2427]انظــر: ال  . والعســقالني،30-32ه

 [245-243ص0هـ(، ج2306)



  

وقال:  –رمحة اهلل عليهم  -(3)ومالك بن دينار (0)، وعاصمًا اجلحدري(2)ونصر بن عاصم
فأمجعوا على أن كلمات القرآن  ،عدوا حروف القرآن، فبقوا أربعة أشهر يعدون بالشعري

 .(4)"( حرفًا303225عوا أن عدد حروفه )( كلمة، وأمج77439)

من هذه النصوص نستدل على العناية املبكرة اليت أبداها املسلمون األوائل باألعداد 
املتعلقة بالقرآن الكريم. حتى انتقلت هذه العناية إىل ذكر اإلحصاءات القرآنية يف 

اس تنوير املقب"يف كتابه  – (5)العالمة حممد بن يعقوب الفريوز أبادي املصنفات، كما فعل
حيث يذكر يف بداية كل سورة عدد آيات السورة وعدد كلماتها  "بن عباسامن تفسري 

 .(6)وعدد حروفها

جيدون يف ذلك  -رضوان اهلل عليهم-كانوا  ، بلومل تكن هذه العناية جملرد األرقام
 ألمثلة على ذلك قول السيوطي:فوائد علمية وعملية، من ا

 يرتتب على معرفة اآلية وعدها وفواصلها أحكام فقهية:"

 منها: اعتبارها فيمن جهل الفاحتة، فإنه جيب عليه بدهلا سبع آيات.

اعتبارها يف اخلطبة، فإنه جيب فيها قراءة آية كاملة، وال يكفي شطرها إن مل  :ومنها

                                                 

سود، وهو أول من نقط املصـاحف  هو نصر بن عاصم الليثي البصري، النحوي، من تالميذ أبي األ (2)
هــ(،  2427نقط اإلعجام، وهو أول من مخسها وعشرها، تويف قبـل سـنة مائـة. ]انظـر: الـذهيب، )     

 [42-39ص

هو أبو اجملشر، عاصم بن أبي الصبا  اجلحدري، البصري، قرأ على ابن عباس وغريه، له قـراءة يف   (0)
 هـ(،2422. وابن اجلزري، )236ص2.ت(، جالكامل، وقراءته ال تثبت. ]انظر: ابن اجلزري، )ب

 [349ص2ج
هو أبو حييى مالك بن دينار البصري، عامل زاهد ورع قنوع، كان ال يأكل إال من كسـب يـده، تـويف     (3)

 [242-239ص4ج م(،2963) ]انظر: ابن خلكان، هـ، يف البصرة.232سنة 

 .049ص2هـ(، ج، ج2402) الزركشي، (4)
هــ، لغـوي مفسـر، مـن     709مـد الشـريازي الفريوزأبـادي، ولـد سـنة      هو حممد بن يعقوب بن حم (5)

مصنفاته: القاموس احمليط، وطبقـات احلنفيـة، والبلغـة يف تـاريخ أئمـة اللغـة. ]انظـر: السـيوطي،         
 [075-073ص2هـ(، ج2334)

 .00هـ(، ص2422) البيك، (6)



  

 ه اجلمهور...تكن طويلة، وكذا الطويلة على ما أطلق

ومنها: اعتبارها يف السورة اليت تقرأ يف الصالة، أو ما يقوم مقامها، ففي الصحيح: 
 .(2)ائةكان يقرأ يف الصبح بالستني إىل امل - -أنه 

 قراءة قيام الليل؛... ومنها: اعتبارها يف

 (0)"ومنها: اعتبارها يف الوقف عليها...

مًا جهلوا العدد وما فيه من الفوائد، حتى يف كامله: اعلم أن قو (3)وقال اهلذلي "
وليس  :: العدد ليس بعلم، وإمنا اشتغل به بعضهم لريوج به سوقه. قال(4)قال الزعفراني

د على أن الصالة ال تصح كذلك، ففيه من الفوائد: معرفة الوقف، وألن اإلمجاع انعق
 .(5)"بنصف آية

إن القدامى " لبيك حيث يقول:ترد على صدقي ا وهذه الفوائد اليت ذكرها علماؤنا
ما ذكره القدامى ففي .(6)"اإلحصاء إال أن يصلوا إىل عدد مامل يكن أمامهم أي هدف من 

إبطال لقوله ودليل على أنهم حبثوا يف العدد ليوظفوه مبا ينفعهم يف دنياهم وأخراهم، 
 دومنا تكلف وال تعسف وال إفراط والتفريط.

                                                 

. وانظـر:  772 الفجـر،   رواه الشيخان عن أبي برزة، البخاري يف كتـاب األذان، بـاب القـراءة يف    (2)
 . ومسـلم يف كتـاب الصـالة، بـاب القـراءة يف الصـبح، النـووي،       772هـ(، 2426) العسقالني،

 .304ص4. ورواه أمحد، )ب.ت(، ج462  هـ(،2429)
 .242-239ص2هـ(، ج2402) السيوطي، (0)
الـدنيا يف   اهلذلي: هو أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارة املغربي البسكري، مقرئ جوال، طـوف ( 3)

طلب القراءات، وكان مقدمًا يف النحو والصرف، من مصنفاته الكامل، وهـو كتـاب يف القـراءات،    
 [040-039هـ(، ص2427]انظر: الذهيب، ) هـ.456تويف سنة

هو أبو سعيد بن حممد بن علي األصبهاني، أصولي حمـّدث مفّسـر، صـاحب معرفـة وإتقـان، مـن        (4)
. الداودي، 334هـ(، ص2423هـ. ]انظر: السيوطي، )369ويف سنة مصنفاته: املسند، والتفسري، ت

 [257ص2م(، ج2970)

 .242ص2هـ(، ج2402) السيوطي، (5)
 .03هـ(، ص2422) البيك، (6)



  

حول استنتاجات توصل إليها بعضهم من خالل ومل خيل األمر من بعض ما ُروي 
 -مارضي اهلل عنه – (0)إىل احلسني بن علي (2)أرقام القرآن الكريم، كالذي تنسبه الشيعة

رأى يف رؤياه ملوك بين أمية رجاًل رجاًل، فساءه ذلك، فأنزل  - –من أن رسول اهلل 

  ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ) اهلل ما يسري عنه من قوله يف القرآن:

. قالوا: يعين بألف شهر مدة الدولة األموية ! [4 - 2 ]القدْر:(   ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ
 .(3)فقد كانت أيامها خالصة ثالثًا ومثانني سنة وأربعة أشهر جمموعها ألف شهٍر سواء

من استدالله على  -مارضي اهلل عنه–وكالذي روي عن بعض السلف كابن عباس

ّن حيث إ .[1 ]القدْر:   (ڦ ڦ) تعاىل: شرين، من قولهليلة القدر بأنها ليلة السابع والع

                                                 

الشيعة: من أقدم املذاهب اإلسالمية، وهم يف األصل الذين شايعوا عليًا رضي اهلل عنه وأهل بيتـه،   (2)
رت عن انقسامه إىل فـرق كـثرية متفاوتـة يف أفكارهـا ومبادئهـا      مّر هذا املذهب مبراحل عديدة أسف

 ]انظـر:  وبالتالي يف حكم الشرع عليها، من هذه الفرق: الزيدية، واإلثنا عشرية، والبابكية وغريها.
 [02-3ص0هـ(، ج2429الذهيب،  ، )

لـد يف شـعبان   ، يكنى أبا عبد اهلل، و- –هو احلسني بن علي بن أبي طالب، ابن بنت رسول اهلل  (0)
هــ(،  2420]انظـر: ابـن عبـد الـرب )     سنة إحـدى وسـتني.   -رضي اهلل عنه –هـ، واستشهد 4سنة 
 [ 335-330ص2هـ(، ج2303. والعسقالني، )399-390ص2ج

 .97هـ(، ص2427الرافعي، ) (3)
 واحلديث رواه الرتمذي يف تفسري سورة القدر وقال: حديث غريب ال نعرفـه إال مـن هـذا الوجـه          
. وأورده 272ص3ج )ب.ت( ( والنيسـابوري، 030- 032ص5ج هـ(:2424) انظر: الرتمذي،)

ثـم رد   "قال شيخنا اإلمام احلافظ احلجة أبو احلجاج املـزي: هـو حـديث منكـر".     ابن كثري يف وقال:
  -رضـي اهلل عنـه   -قوهلم بأن مدة دولة بين أمية كانت ألف شهر، فقال:"فإن معاوية بن أبـي سـفيان  

مللك حني سلم إليه احلسن بن علي اإلمرة سنة أربعـني، واجتمعـت البيعـة ملعاويـة مسـي      استقل با
ذلك عام اجلماعة، ثم استمروا فيها متتابعني بالشام وغريها مل خترج عنهم إال مدة دولة عبد اهلل بن 

بالكلية الزبري يف احلرمني واألهواز وبعض البالد قريبًا من تسع سنني، لكن مل تزل يدهم عن اإلمرة 
بل عن بعض البالد إىل أن استلبهم بنو العباس اخلالفة يف سنة اثنني وثالثني ومائـة فيكـون جممـوع    

 [.567 -566ص4هـ(ج2427]ابن كثري) مدتهم اثنتني وتسعني سنة وذلك أزيد من ألف شهر".



  

  .(2)هي الكلمة السابعة والعشرون من السورة الكرمية   (ڦ )كلمة 

حساب اجلّمل يف اإلحصاءات القرآنية، فيعتمد أصحابه على حديث  وأما استعمال
 . سيأتي ذكره فروي بسند ضعي

ساب اجلّمل أو أنهم اعتمدوه يف وال يعين هذا أن القدماء قد توسعوا يف استخدام ح
حساباتهم، إذ أّن األمر مل يتجاوز ورود قول من أقوال املفسرين يف تفسري احلروف 

 .كما سيأتي اليت افتتحت بها بعض السوراملقطعة 

زيادًة على االهتمام  ام جرار على قدم اإلعجاز العدديبسأ.  به احتجوأّما ما 
ورواه عدد من املؤرخني، وهو  املفسر الصويف، (0)ن َبرََّجانعن ابمما ذكر  ،باألعداد اجملّردة

أنشده  مائةحلب ثامن صفر سنة تسع وسبعني ومخس صال  الّدين ملا فتح السلطانأّنه 
 القاضي حمي الدين قصيدة بائية من مجلة أبياتها:

    وفتحــك القلعــة الّشــهباء يف صــفرٍ   

 مبّشــــر بفتــــو  القــــدس يف رجــــب 
 

إن القدس فتحت لثالث بقني من رجب سنة ثالث ومثانني ف :قال ،فكان كما
فقيل حملي الدين من أين لك هذا؟ قال: أخذته من تفسري ابن برجان يف قوله  مائةومخس

    (ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ھ ھ): تعاىل
  .(3)يف استخراج ذلك ، وطريقًاطوياًل وذكر له حسابًا [4 - 2 ]الروم:

                                                 

ستنبط ذلك من وقال: "وزعم ابن قدامة أّن ابن عباس ا -رمحه اهلل -رواية ضعيفة، أنكرها ابن حجر (2)
عدد كلمات السورة، وقد وافق قوله فيها: هي سابع كلمة بعد العشرين، وهذا نقله ابن حـزم عـن   
بعض املالكية، وبالغ يف إنكاره. نقله ابن عطية يف تفسريه، وقال إّنه من ملح التفسري وليس من متني 

 [0227،  797ص4هـ(، ج2426) ]العسقالني، العلم".
ولـه   حلًا،صا د السالم بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد الرمحن اللخمي، كان عابدًاهو أبو احلكم عب( 0)

. ]انظـر: ابـن   هــ( مبدينـة مـراكش   536، وتويف سنة ست وثالثني ومخسمائة )تفسري القرآن العظيم
 .272-269هـ(، ص2427) ، و األدنروي،037-4/036م(، ج2963) خلكان،

 . 306ص20)ب.ت( ج ،ابن كثريو .032ص4م( ج2963) انظر: ابن خلكان، (3)



  

، فكان مثانية، ومجعها إىل (2)الّصغري زمباجل  (ھ )د أّنه أخذ عد وطريقة احلساب
أزال الواحد الذي لأللف فبقي مخسة  ، ثّم-فكان ستة عشر -البضع يف اآلية -مثانية 

عشر، أمسكها، ثّم أعاد حساباته باجلّمل، وضرب الثمانية يف الناتج وهو واحد وسبعون 
 إىلومثانية وستون سنة  وجعل ذلك كله سنني، ثم أضاف ناتج الضرب وهو مخسمائة
سنة وهو زمان فتح بيت  ةاخلمسة عشر اليت أمسكها، فصار الناتج ثالثة ومثانني ومخسمائ

بضم الياء وفتح    (ۇ   )بفتح الغني والالم و (ھ  )املقدس. هذا على قراءة 
       .(0)الالم

 خوض ابن َبرََّجان يف ذلك كان مما عيب عليه: و
عابوا عليه اإلمعان يف علم احلرف حتى " :يف ترمجته( 3)قال ابن حجر العسقالني

استعمله يف تفسري القرآن . وقصة بن الذكي يف قصيدته اليت مد  بها السلطان صال  يف 
 .(4)"ذلك مشهورة

ومل أر مأخذ ذلك من علم احلرف ؛ وإمنا أخذه فيما زعم من " :(5)قال السخاويو
                                                 

هــ(ة.]انظر: ابـن   2327اجلزم يف اللغة القطع، واجلزم تسوية احلروف، وهو ضرب مـن سـيبويه، )   (2)
)ب.ت(،  . وابـن منظـور  607ص22هــ( ج 2334. واألزهـري، ) 024هــ(، ص 2425) فارس،

 . ومل أجد شيئًا يدّل على املقصود باجلزم الصغري.93ص20ج

. وقــراءة 62ص2)ب.ت(، ج وابــن عربــي، .223-220ص2هـــ(، ج2393) أنظــر: األلوســي، (0)
هــ(،  2429]انظـر: الصـغري، )   .-رضـي اهلل عنهمـا  –)َغَلبت( قراءة شاذة مرويـة عـن ابـن عمـر     

 [522ص
هو أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد الكناني العسقالني املصري، يعـرف بـابن حجـر وهـو لقـب       (3)

حفـظ القـرآن الكـريم والكـثري مـن أمهـات الكتـب يف شـتى          هـ،773ألحد آبائه، ولد مبصر عام 
العلوم، واجتمع له من الشيوخ ما مل جيتمع لغريه، من أشهرهم العراقـي، تصـّدى لنشـر احلـديث،     

مصنفًا أهمها وأشهرها "فتح الباري  بشر  صحيح البخاري"، ومنهـا: لسـان امليـزان،     252وصّنف 
 [42-36ص2: السخاوي، )ب.ت(، ج]انظر هـ.350وتغليق التعليق، تويف سنة 

 .23ص4م(، ج2972العسقالني، ) (4)

هو أبو احلسن علم الدين علي بن حمّمد بن عبد الّصمد اهلمداني الّسخاوي، الفقيه املفّسـر اللغـوي    (5)
الّنحوي الشافعي، شيخ القراء بدمشق يف زمانه، من أهم تصانيفه: شر  الشاطبية، وشـر  الرائيـة،   

. 340-342هــ(، ص 2427]انظـر: الـذهيب، )   هــ. 643ومجال القراء، تويف سنة وشر  املفّصل، 
  .[60هـ(، ص2422) . والكتاني،294-290ص0هـ(، ج2334) والسيوطي،



  

   ۆ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ھ ھ) :قوله تعاىل

اآلية، فبنى األمر على التاريخ كما فعله املنجمون، ثم  [3 -2 ]الروم:   (ۆ ۈ ۈ ٴۇ
ة وافقت مذكر أنهم سيغلبون يف سنة كذا على ما يقتضيه دوائر التقدير، ثم قال: وهذه جنا

: وليس هذا من ، وكان يف كتابه قبل حدوثه. قالإصابة، إن صح أنه قال ذلك قبل وقوعه
 .(2)"؛ ألنها ال تنال حبساب، وال من باب الكراماتقبيل علم احلرف

 :(2)قول ابن خلكانهو يف احلكم على ما روي عن ابن برجان وأبلغ من كل ذلك 
وملا وقفت أنا على هذا البيت وهذه احلكاية مل أزل أتطلب تفسري ابن َبرََّجان حتى "

خبط غري األصل ، يف احلاشية  كان هذا الفصل مكتوبًا وجدته على هذه الصورة، لكن
فهذا مما يشكك يف نسبة  .(3)"ملحق به وال أدري هل كان من أصل الكتاب أم هو

 الّتفسري إىل ابن بّرجان أصاًل.

يها أحد من السلف ن هذه الفكرة بالذات مل يتطرق إل، فإ29وأما نظرية العدد 
 املسلم، وسيأتي بيان تارخيها يف املوقع املناسب من هذه الرسالة.

 اإلعجاز العددي يف العصر احلديث.ب الثاني: املطل
املادية اجلافة، وتعلقهم  ع، وجنو  البشرية حنويتميز عصرنا احلديث بالتقدم السري

باألمور احملسوسة، ومتشيًا مع حاجات هذا العصر نشطت حركة البحث يف القرآن الكريم 
باإلعجاز العلمي عن وجوه جديدة لإلعجاز تناسب تطوره وماديته، فازداد االهتمام 

                                                 

 .274ص2، جهـ (2422) ،النعيمي (2)

هو أبو العباس أمحد بن حمّمد بن إبراهيم ابن خلكان الربمكي، مؤرخ حجة أديب، ولد يف إربل عام  (0)
]الكـتيب،   م.2030-هــ 632م، عمل يف القضاء والتدريس، تـويف يف دمشـق عـام    2022-هـ623

 [002ص2م( ج2979) . والزركلي،223-222ص2)ب.ت(، ج

. وقال احملقق: "وجاء بهامش املختار من وفيات األعيان البـن  032ص4ج م(،2963ابن خلكان، ) (3)
وهـذا الفصـل املشـار إليـه، لكنـه       املؤلف: وقعت يف القاهرة على ثالث نسخ من التفسري املـذكور 

مكتوب على اجلميع على احلاشية بعد خط األصل، وأخربني الشـيخ تقـي الـدين حممـد بـن زيـن       
أّنـه رأى هـذا الفصـل املعـني يف      -رمحه اهلل تعـاىل  –الدين الشافعي قاضي القضاة بالديار املصرية 
 نسختني على صورة ما ذكرناه، واهلل أعلم".



  

حماولة  -كما رأينا-واإلعجاز النفسي وغريهما، وظهرت نظرية اإلعجاز العددي، واليت
 مقياسًا ماديًا حبتًا.عّد إلثبات إعجاز القرآن من خالل األعداد اليت ت

 ففي عصرنا احلديث ظهرت عدة مؤلفات ختص اإلعجاز العددي بالدراسة
 اإلعجاز العددي خطوات هي: ةوالعرض، وقد سارت هذه املؤلفات بفكر

حتى من وهذا مل يعرف فيما سبق،  "العددياإلعجاز "تسمية هذه الفكرة بـ -2
حتدث عن إعجاز فواتح السور كان يذكره ضمن اإلعجاز البالغي، كما فعل الباقالني 

وعلو شأوه يف البالغة مع  ،م القرآنلإلعجاز ثالثة أوجه منها: بديع نظيف كتابه، فذكر 
تاسعها يتحدث عن فواتح السور  . وذكر هلذا الوجه عشرة معاني،--ة سيدنا حممديَّمُِّأ

باعتبارها مظهرًا من مظاهر اإلعجاز البالغي، وأنها نصف احلروف اهلجائية، وأنها 
تشتمل على النصف من حروف كل صفة من صفات احلروف. ولكنه مل يتطرق إىل 

 . (2)إعجاز عددي وال لشيٍء من هذا القبيل

يف حني هلذا الوجه،  ًامظهرألعداد املذكورة يف القرآن باعتبارها التعامل مع ا -0
من مظاهر اإلعجاز البالغي، ودقة داللة الكلمة  ًامظهرباعتبارها كان النظر إليها سابقًا، 

 .القرآنية

عّد آيات وكلمات وحروف القرآن بهدف الوصول إىل اإلعجاز العددي، وهذا  -3
 .-رمحهم اهلل-املتقدمون  هدف مل يقصده

. ومل يشر إليها حدثه القائلون باإلعجاز العدديوهي مما است ،29نظرية العدد -4
 املتقّدمون.

 م حساب اجلّمل وتطبيقه على الكلمات والعبارات القرآنية.استخدا -5

وإجراء عمليات حسابية على األعداد جبوار بعض صّف الـأرقام بعضها  -6
 الناجتة.

 األرقام والنتائج اليت يصلون إليها بهدف التنبؤ ببعض الغيبيات. تسخري -7

                                                 

 .72-63م(، ص 2992) فضل عباس على هذا الكالم: عباس، انظر تعقيب د. (2)



  

 أهم املؤلفات يف اإلعجاز العددي املبحث الثالث:
 

تطلبت اخلطوات سالفة الذكر جهودًا كبرية من قبل القائلني بهذا الوجه من وجوه 
جوه. عددي دون غريه من الواإلعجاز، متثلت يف عدد من الكتب اليت اعتنت باإلعجاز ال

 من كتب يف ذلك: ومن أبرز
 :(1)بديع الزمان النورسي( 2 

رت يف عدة نِشو ،وجهها إىل أتباعه رسائل النور اليت له عدة مؤلفات، أهمهانشرت 
 .(0)"الرموزات الثمانية"و "عصا موسى"جمموعة  جمموعات منها

تأخرين كونه أول من كتب من املإال أّن ب النورسي، َتومل أحصل على الكثري مما َك
يف اإلعجاز مستعماًل حساب اجلّمل يف توضيح أفكاره، كان ال بّد من ذكره يف رسالٍة 

تطبيق حساب  ّدا كان يعمبكهذه، ومل يكن يسّمي ما جيريه من حسابات إعجازًا عدديًا، 
ات اجلّمل على آيات القرآن الكريم من طرق إظهار اإلعجاز الغييب. وكان يعتقد أّن يف آي

وأكتفي .(3)ينة لألسرار اليت تناسب كّل عصر، وتنكشف يف العصر الذي تناسبهالقرآن خز
 :(4)لتوضيح منهجه يف تبيني إعجاز القرآن باملثال اآلتي

، وإن كان )5(كما حتدث يف بعض كتبه عن التوافق العددي بني كلمات القرآن
مبثل هذه  اعرتف بوجود فروق يف العدديني هذه اإلحصائيات، لكنه قال بأنه ال بأس

 !!)6(الفروق يف مثل هذا املقام اخلطابي
طّبق الشيخ النورسي حساب اجلّمل على آيات سورة الفلق، وربط كّل قيمة 

 بأحداث معينة، من ذلك:
                                                 

م، يف نورس من كردستان ألب صويف، 2373_هـ2090هو بديع الزمان سعيد النورسي، ولد سنة  (2)
طلب العلم صغريًا حتى أصبح شيخ فرقة وله أتباع، كيد له وأدخل مستشفى العقل، ثـّم السـجن،   

 [392-369هـ(، ص2427) م. ]انظر: النورسي،2962-هـ2379تويف سنة 

 .227-220هـ(، ص2427انظر: النورسي ) (0)
 .224هـ(، ص2427انظر: النورسي ) (3)
 .225-220هـ(، ص2427انظر: النورسي ) (4)

 وما بعدها. 503هـ(، ص 2426انظر: النورسي ) (5)

 . 533هـ(، ص 2426انظر: النورسي ) (6)



  

  تساوي باحلساب األجبدي  [2 ]الفَلَق:   (ٿ ٿ ٹ ٹ) :-تعاىل -قوله
ه اآلية تقول لألمة ذوه. ( وهذا يوافق تاريخ احلرب العاملية الثانية2354أو ) (2350)

 .(2)"ال تدخلوا هذه احلرب، والتجئوا إىل ربكم"احملمدية:

  :ڃ   )عبارة  [3 ]الفَلَق:   (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ)قوله تعاىل

( بعّد الالم يف الشدة، وهذا 2353( بعدم عّد الشدتان، و)2303تساوي)   (ڃ ڃ
ناًء وحشيًا...بتلقني تاريخ استعداد الشرور للمجيء إىل الوجود، اليت أفنت إف"يوافق 

 .(0)"املقدرات البشريةالدبلوماسيني السياسيني ملؤامراتهم السرية يف أزرار وعقد 

  (3)أربع مرات يشري إىل أربع شرور ستصيب األمة "شر"ورود كلمة. 

 :(4)حممد رشاد خليفة( 0
 بدأ بإعداد ترمجة ملعاني القرآن لتناسب املسلمني األجانب، وحسب قوله أنه عندما

استوقفته هذه احلروف، ومل جيد يف التفاسري  [2 ]البقرة:   (ٱ)وصل إىل قوله تعاىل: 
، خرج بعدها مبا أمساه (5)تفسريًا يقتنع به، فعكف على البحث يف تفسريها أربع سنوات

، ثم أّنه أنكر السنة وازداد (6). وقد ُعِلم بعد ذلك أنه بهائي"معجزة القرآن العددية"
، (7)قد ذكر امسه يف القرآن -جل شأنه –ادعى أنه رسول اهلل وأن اهلل احنرافه إىل أن 

 .(3)وانتهى به األمر إىل أن قتل يف ظروف جمهولة
                                                 

 .223هـ(، ص2427انظر: النورسي ) (2)
 .224-223هـ(، ج، ص2427النورسي )انظر:  (0)
 .225-224هـ(، ج، ص2427انظر: النورسي ) (3)
م حصـل علـى   2957م. ويف عـام  2935ولد حممد رشـاد خليفـة يف كفـر الزيـات يف مصـر عـام        (4)

م حصل على الدكتوراة يف الكيمياء 2964بكالوريوس يف الزراعة من جامعة عني مشس. ويف عام 
رنيا بأمريكا، وعمل مدرسًا يف جامعاتها، وشـارك يف إنشـاء "احتـاد الطلبـة     احليوية من جامعة كاليفو

املسلمني يف أمريكا وكندا، عاد بعد ذلك إىل مصر فرتة، ثم اختري للعمل خبريًا للتنمية الصـناعية يف  
 [4-3األمم املتحدة. ]خليفة،)ب.ت(، ص

 .49-33ص2ج هـ(2424) . وانظر حمتويات هذه احملاضرة يف: الزين،4خليفة، )ب.ت(، ص (5)
 .02هـ(، ص2429جرار، )  (6)
 .26-25هـ(، ص2422جرار، )  (7)
 .242هـ(، ص2422جرار، )  (3)



  

استطعت أن أصل إىل مطبوعتني حملمد رشاد خليفة، األوىل هي نص حماضرٍة ألقاها 
ل يتحدث فيها عما وص"تسعة عشر دالالت جديدة يف إعجاز القرآن"يف الكويت بعنوان

ڎ  ) ، ابتداًء من البسملة ومرورًا بسورة املدثر وقوله تعاىل:29إليه من إعجاز الرقم 

نها تتحدث عن حروف البسملة، إويقول يف تفسري هذه اآلية  ،[41 ]املدَّثر:   (ڎ ڈ
ويتحدث عن تكرار كل كلمة من كلمات  أّنها نزلت مع الفاحتة بعد املدثر،يتبّنى واليت 

باحلفاظ   م من أمساء اهلل احلسنى دون غريه، ويعلل ذكر اس29على  البسملة بعدد يقسم
 .(2)29على األعداد حبيث تقسم على العدد 

، -كما يسميها لمانيةالنورانية والظ-املقطعة ثم ينتقل إىل احلديث عن احلروف 
اليت بدئت بها السور قد  املقطعةكل حرف من احلروف  ويصل من خالل عده هلا إىل أّن

ذكر بعض الكلمات دون  ويعلل ،29يف السورة اليت ذكر فيها بعدد يقسم على تكرر 

ې ې ې ) :كما يف قوله تعاىل 29العدد مبا يقسم على العدد  غريها بانضباط

، "بصطة"وكتابة حرف دون حرف كما يف كلمة  ،"قوم لوط"بداًل من  [24 ]ق:   (ې
ثّم  .(0)عجاز وضرورة البحث فيهعلى أهمية هذا الوجه من وجوه اإل ثم خيتم بالتأكيد

 .(3)خيتم حماضرته باإلجابة عن بعض األسئلة

فقد ضمنه تسعًا وأربعني حقيقة  "معجزة القرآن الكريم" وأما الكتاب الثاني
فيها العد املباشر للسور والكلمات  العشرون األوىل منها يستعمل. -كما يسميها-قرآنية
  .(4)29يات، ويربط كل األعداد بالرقم واآل

ثم ينتقل إىل احلديث عن أعداد احلروف املقطعة يف أوائل السور وأّن كل حرف 
يقول إن و ،29ا عددًا من مضاعفات العدد يتكرر يف السورة اليت يأتي ذكره يف أوهل

                                                 

 .20-7انظر: خليفة )ب.ت(، ص (2)
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 !  (2)أيضًا 29جمموع هذه احلروف يف كل السور هو من مضاعفات العدد 

؟ وهنا ُيدخل حساب 29بسؤال: ملاذا  ها، واليت يبدؤ49ن يصل إىل احلقيقة إىل أ
ّ   "اهلل واحد"بأّن هذا العدد يعين  29اجلّمل إىل حساباته، ويعلل اختيار العدد  ألن

 !(0)29هو  "واحد"حساب مّجل كلمة 

وأما ما خيتم به كتابه فهي صفحات يتحدث فيها عن نهاية العامل وأّنها لن تبقى 
يكشف هو عن موعد نهاية هذا العامل من خالل جمهولة، وال يكتفي بهذا التصريح، بل و

فيدعي أّن السبع  [31 ]احلِجر:   (ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ)قوله تعاىل:
املثاني تساوي أربعة عشر هي فواتح السور احلرفية، وأّن سنة نهاية العامل هي جمموع القيم 

(، 2729جمموع القيمة العددية للسبع املثاني يساوي )"العددية حلروف الفواتح فيقول:
 !!(3)( سنة قمرية2729إذن عمر الرسالة احملمدية كما حدده القرآن هو )

وعند قراءة ما كتب رشاد خليفة ختطر يف الذهن أسئلة كثرية حول ما قاله وحول 
؟ وأين 29منهجيته يف العد واإلحصاء، منها:هل يسّلم له بأن عدد حروف البسملة هو 

بأن  ؟ ستكون اإلجابة"الرمحن"من كلمة  واأللف "بسم" ذهبت همزة الوصل من كلمة
وهذه اإلجابة حبّد ذاتها تفتح اجملال  هذا الوجه من وجوه اإلعجاز هو يف رسم القرآن.
 لكثري من التساؤالت واليت ستأتي مناقشتها الحقًا.

كثرية، وكل ما يف هذا الرجل مدعاة م يف كتابات د.خليفة مظاهر التحككما أّن 
على ذلك ما كتبه أواًل، ثم إنكاره للسنة وادعاؤه النبوة ثانيًا ثم  للريبة والتوقف، يدل

 أقتطف منها ما يلي: (4)"البشري"مقتله ثالثًا، ويؤيد هذا مقابلة أجرتها معه صحيفة 

 البشري: يعين أنك تدعي أنك رسول اهلل؟

 رشاد: أنا ال أدعي ذلك أنا عندي ألف برهان على أني رسول اهلل.
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 ين ذلك؟ماذا يع البشري:

 ربي ذكر يف القرآن أن الرسول الذي يأتي بعد كل األنبياء امسه رشاد خليفة. رشاد:

 إذا وجدت امسي يف القرآن بطريقتك احلسابية هل يعين أني رسول اهلل؟ البشري:

 رشاد: واهلل إذا وجدت الدليل الكايف أهاًل وسهاًل.

من مجعية يهودية. ما األمالك اليت عندك كاملسجد واألرض أعطيت لك  البشري:
 رأيك؟

 رشاد: وملاذا اليهود يهمهم أن يثبت أن القرآن من عند اهلل ؟

 عندنا ملفات وأوراق رمسية تثبت ذلك. البشري:

 رشاد: أهاًل وسهاًل.

 البشري: تقول إن معجزتك أكرب من معجزات مجيع األنبياء املرسلني.

 رشاد: نعم، ألن ربي قال عنها إنها إلحدى الكرب.

 هل الوحي أخربك بذلك؟ 2992لبشري: تقول إن مصر ستموت عاما

 رشاد: نعم، جربيل قال لي ذلك، أصلوا ستأتيكم خبطة.

 البشري: متى تقوم الساعة؟

م وهي من مضاعفات 0032نعم هذه أيضًا جربيل جاء بها وستكون سنة  رشاد:
 .(2). وسوف نتقابل يوم القيامة29الرقم 

 وجد يف ال بّد من اإلشارة إىل أّنه قدعن باحث آخر  احلديثإىل  االنتقالوقبل 
قد و الكثري من األخطاء اليت قد تكون مقصودة أو غري مقصودة، حسابات د.رشاد خليفة

عجيبة تسعة " بسام جرار إحصاء ما أحصاه رشاد خليفة وبني أخطاءه يف كتابه أ.أعاد 
 نه الحقًا.الذي سأحتدث ع "عشر بني ختلف املسلمني وضالالت املدعني
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 :(1)عبد الرزاق نوفل د.( 3

 حول اإلعجاز "اهلل والعلم احلديث"كتابه األول قد أّلف عبد الرزاق نوفل  د. كان
تبنى القول بتعدد وجوه اإلعجاز، منطلقًا من صالحية العلمي يف القرآن الكريم، وفيه 

ا يناسب كل جتدد وجوه اإلعجاز مب -كما يقول -مما يتطلب  القرآن لكل زمان ومكان،
 .(0)ظرف

يف القرآن  "اآلخرة"و "نياالد"قام بإحصاء كلميت  "اإلسالم دين ودنيا"ثم يف كتابه 
! "الشيطان"و"املالئكة "أحصى كلميت "عامل اجلن واملالئكة". وكذلك يف كتابه الكريم

 .(3)اجملموعتني فوجد تساويًا يف عدد كل من

اإلعجاز العددي "لعددي، فوضع كتابه هذا التساوي دعاه إىل البحث يف اإلعجاز ا
، وفيه أحصى عددًا كبريًا من الكلمات املتطابقة أو املرتادفة. وإن كان ال "للقرآن الكريم

يسلم له هذا التطابق والرتادف يف كل األحيان؛ فمثاًل جنده حيصي السيئات مبشتقاتها 
، وهنا البد من (4)مقابل الصاحلات مبشتقاتها ويقرر التساوي بني مشتقات كل منهما

تني الكلمتني، وملاذا مل يقارن بني احلسنات والسيئات االسؤال حول العالقة بني ه
 باعتبارهما كلمتني متطابقتني؟!

تجاهلها تارة أخرى، وهو ينوع يف أساليبه يف اإلحصاء، فتارة حيصي املشتقات وي
ئًا سوى الكلمتني كما يف إحصائه كلميت اإلميان والكفر، فلم حيص من مشتقاتهما شي

 بالتعريف والتنكري، ثم يقول معقباًً:

وبالرغم من هذا التساوي العددي يف اللفظني الكفر واإلميان فإّن مشتقات كل "
                                                 

وساط العلمية كباحـث  م. وعرف يف األ2927-هـ2336وِلد د. عبد الرزاق نوفل يف القاهرة، عام  (2)
مفكر، ألف كتبًا كثرية منها: "اهلل والعلم احلديث" و"السنة والعلم احلديث" و"اإلسالم دين ودنيا" و"عـامل  
اجلّن واملالئكة"، وكان يعّد "التفسـري العلمـي الشـامل املبسـط للقـرآن الكـريم" قبـل أن يتـوفى عـام          

 .[033ص2هـ(، ج2423م. ]انظر: رمضان، )2934-هـ2424
 .035انظر: احملتسب، )ب.ت(، ص (0)
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كما  -مرة322منهما خيتلف عددها اختالفًا كبريًا. فنجد أن اإلميان ومشتقاته قد تكرر 
مرات ومرادفاته  526ه بينما تكرر الكفر ومشتقات -سبق إيضاحه يف صفحات سابقة

وهذا  224مرة... والفارق بني الرقمني 697مرة وعدد ذلك 292وهي الضالل ومشتقاته
الكفر هو بعدد سور الرقم هو عدد سور القرآن الكريم ... ويكون فارق اإلميان عن 

 .(2)"القرآن الكريم

 وبهذا خيتم كتابه.

ا إىل كتابه الثاني يف وأما نظرية العدد تسعة عشر فيؤجل الكاتب احلديث عنه
عن فيه يتحدث الذي و "معجزة األرقام والرتقيم يف القرآن الكريم"اإلعجاز العددي 

ث باختصار عن وجوه إعجاز القرآن وتعدد وجوهه وجتددها عرب العصور، ثم يتحد
 :(0)ةاإلعجاز اآلتي

 اإلعجاز البياني. (2

 اإلعجاز التشريعي. (0

 ة ووقائع الحقة.إعجازه بإيراده حقائق سابق (3

 اإلعجاز العلمي. (4

 اإلعجاز العددي. (5

 اإلعجاز املوسيقي. (6

 .-مبعنى النفسي -احلسي اإلعجاز (7

، وعن دعوة القرآن للعد عداد وأنها مما فطر عليه اإلنسانثم يتحدث عن أهمية األ
 ينتقل إىل مث ،بعينها ًافيها أرقام -تعاىل -واحلساب، ويسرد اآليات الكرمية اليت ذكر اهلل 

حرفًا وأّن أول ما 29فينطلق من كون البسملة مكونة من  ،29احلديث عن إعجاز الرقم 
 ، ويعد حروف بعض اآليات،-كما يرى -كلمة وآخر ما نزل كذلك29نزل مكون من 
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 .(2)وجيري بعض العمليات احلسابية على ما لديه من أعداد

، فنجد أنه يعد اآلية كاملة  العّدواحدًا يفبوضو  عدم اعتماده مذهبًا وهنا يظهر 
وبالتأمل يف فاحتة الكتاب وهي أول سورة يف " تارة كما يف آيات الفاحتة حيث يقول:

املصحف جند أن أول حديث بني العبد وربه مما يعلمنا اهلل به هو ما جاء يف النص 

 29وف هذا احلديث هو وعدد حر [1 ]الفاحتة:   (ٿ ٿ ٿ ٿ) الشريف:
 .(0)"حرفًا

هذه احلقيقة الدينية .. والبديهية العقلية واليت " ويعد بعض اآلية، ومثاله قوله:
منطوقها.. الدين عند اهلل اإلسالم.. جندها قد جاءت يف القرآن الكريم يف النص 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ) الشريف:

أي يف  [21 ]آل عمران:   (ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ
 .(3)"حرفًا29إذا تدبرنا حروفها جندها سورة آل عمران. و من 29اآلية رقم 

 ثم يقول:
ويقول اهلل سبحانه وتعاىل عن فضله بإكمال الدين للناس وإمتام نعمته عليه ما "

. [4 ]املائدة:   (چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  )نصه: 
شري إىل ت حرفًا29 جند أن حروفه -ورضيت لكم اإلسالم دينًا -ولو تدبرنا القول الكريم
 .(4)"كمال الدين ومتام النعمة

 ميتد إىل غري القرآن، انظر إىل قوله:عنده  العّدبل إّن 
حرفًا..كثرية.. كثرة 29واآليات املماثلة .. واملتساوية يف عدد حروفها واليت تبلغ "

ڄ ڄ ) بالغة..بل إننا جند يف استجابتنا ملا يأمرنا به القرآن الكريم يف نصه الشريف:
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. [12 ]األحزاب:   (ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڄ ڄ 
 ويف نصه الكريم: ...29وسلم على حممد.. وهذه عدد حروفها  فإننا نقول: اللهم صّل

. نسبح حبمد ربنا فنقول: سبحان اهلل [13 ]احلِجر:   (چ چ چ ڇ ڇ ڇ)
 .(2)"حرفًا29نسبح.. وهذه وتلك أيضًا  وحبمده أسبح، أو سبحان اهلل وحبمده

ر عن الصيغة املذكورة للتسبيح، يربز هنا سؤال حموري: هل ميتّد وبغض النظ
 ؟!؟إىل غري القرآن الكريماإلعجاز العددي 
بلفت األنظار إىل العجائب املتجددة يف القرآن عبد الرزاق نوفل  د.وأخريًا خيتم 

 .(0)الكريم والدعوة إىل التدبر يف آياته والكشف عن املزيد من تلك العجائب

 ك:البي صدقيأ.( 4

بعدما قرأه من  "معجزة القرآن العددية"كتابه  كتب األستاذ صدقي البيك
وعبد الرزاق نوفل حول اإلعجاز  ،وحممد رشاد خليفة ،علي حلمي موسىأ.  كتابات

العددي، حيث رأى أّن هذا املوضوع حيتاج إىل مزيد من البحث والدراسة من قبل 
 املتخصصني بالدراسات الدينية، يقول:

د عرضت يف هذا الكتاب ثالثة جوانب إعجازية جديدة تتعلق باإلعجاز وق"
بل كانت اختصاصاتهم  لثالثة علماء غري متخصصني يف الدراسات الدينية، العددي،

ذات عالقة بالعلوم املادية احلديثة من كيمياء وفيزياء، ولكنهم خدموا القرآن الكريم 
 باختصاصاتهم هذه.

 هر اإلعجازية مكتفيًا بالعرض فقط، ومعلقًا على املظهر اآلخر. وقد كنت يف أحد هذه املظا

وأما املظهر الثالث، فقد درسته دراسة مستفيضة وممحصة، وأغنيته باكتشاف 
 (3)"جوانب جديدة...
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وخصوصية  ،معجزات األنبياء باحلديث عنصدقي البيك لكتابه أ.بعد املقدمة ميهد 
اليت اتسمت باخللود والبقاء واإلحاطة من حيث نوعية معجزته  - -سيدنا حممد 

-باجلوانب املعنوية واملادية. وكيف أّن القرآن كان هو املنهج الذي جاء به سيدنا حممد 
- (2)وكان هو املعجزة يف آٍن واحد. 

بعد ذلك يتحدث عن وجوه إعجاز القرآن الكريم بإجياز فيذكر منها اإلعجاز 
 . (0)البالغي واإلعجاز العلمي

قدميًا، فيعرض بعض األرقام اليت القرآنية اإلحصاءات قل إىل احلديث عن ثم ينت
اإلحصاءات  وعن .ذكرها القدماء يف كتبهم من إحصاء آيات القرآن وكلماته وحروفه

 .(3)حديثًا وكيف ساعد احلاسوب على تطورها وزيادة دقتها

عجاز مظاهر اإل"صدقي البيك حديثه عما يسميه  أ.بعد هذه املقدمات يبدأ 
 مظاهر هي: ة، فيذكر ثالث"العددي

غزارة املادة اللغوية اليت استعملت يف القرآن الكريم. وهذا املظهر هو ما حتدث عنه  -2
صدقي البيك. ويقصدان به كثرة اجلذور  أ.ونقله عنه  ،علي حلمي موسى أ.

واألصول اللغوية اليت استعملت يف القرآن الكريم بالقياس إىل اللغة العربية 
 .(4)ككل

عبد الرزاق نوفل يف د.، وخيتصر يف هذه النقطة ما كتبه (5)التوازن يف كلمات القرآن -0
صدقي البيك هنا مبجرد أ.. ومل يكتف "اإلعجاز العددي يف القرآن الكريم"كتابه 

العرض بل وضح ما عده وما مل يعده عبد الرزاق نوفل من مشتقات الكلمة 
ي ألجله ُأحصيت الكلمة أو ح السبب الذويوض .ومفردها ومجعها وحنو ذلك
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أما إن مل جيد سببًا، فإنه يذكر كيفية العد ويلفت االنتباه إليها، كما يف  ُنِحيت.
ال أدري ملاذا أدخل يف الضالني املفرد واجلمع ومضل ومضلني، بينما مل "قوله:

 .(2)"أموات"وال مجعًا آخر هو  "ميت"ديدخل يف املوتى ال املفر

 عبد الرزاق نوفل وجييب عنهالدكتور وجه لصدقي البيك أسئلًة قد ت .أثم يفرتض 
 فيقول:

كل حال فإن هذه اجلوانب اليت تؤكد إعجاز القرآن العددي بالتوازن  ىوعل"
والتناسب، تظهر أحيانًا بشكل جلي، وأحيانًا قد تدفع بعض الناس إىل القول إّن يف هذا 

نع، وتثار يف وجهه أسئلة كتور بالتمحل والتصحتمياًل للكالم فوق ما حيمل، ويتهم الد
 كان هذا هكذا ومل يكن بشكل آخر؟ ومل ظهر التناسب هنا ومل يظهر توازن؟ أو كثرية: مل

مل كان التوازن بني األضداد ومل يكن بني املتوافقات؟ ومل أحصيت املشتقات هنا ومل حتص 
 املشتقات هناك ومل؟ ومل؟

نوفل مل يضع هذا اإلعجاز  د. واٍب واحٍد: إّنوكل هذه األسئلة جياب عليها جب
العددي ولكنه اكتشف هذه املظاهر، وهذا ما وصل إليه هو، وهو بذلك يفتح أمام 

 .(0)"الباحثني أبوابًا واسعًة للغوص يف أعماق كتاب اهلل وتدبر آياته وكلماته

 النتائج : وفيه خيتصر ما توصل إليه حممد رشاد خليفة، ثم يبني29إعجاز العدد  -3
اليت قد يوصل إليها توضيح اإلعجاز العددي من تأكيد حقيقة أن القرآن من عند 

، والتأكيد على حفظ - -واستحالة أن يكون من اخرتاع حممد -سبحانه -اهلل 
 .(3)أو تبديل القرآن الكريم من أي حتريف 

ى علوهي أنه  ،صدقي البيك يف اإلعجاز العدديأ.وهناك مالحظة على كتابة 
دفاعه عن الفكرة وحبثه فيها إال أنه ال جيزم بها جزمًا قطعيًا كسابَقيه، فيقول يف من رغم ال

 نهاية حديثه عن النتائج:

                                                 

 .39هـ(، ص2422) البيك، (2)
 .49ص (0)
 .64-49انظر:ص (3)



  

وإني أعود ألقول: إن املؤمن يؤمن بكتاب اهلل وحفظه، من غري هذا اإلعجاز، "
يف سواء أظهر أم مل يظهر، وسواء أصح أم مل يصح، ولكن صحة هذا اإلعجاز وظهوره 

   (....ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ) هذا العصر يزيدان املؤمن إميانًا:

 (2)"[42 ]املدَّثر:

 ويقول يف رده على من ينكر هذه الفكرة بدافع الغرية على كتاب اهلل:

وليت الذين يرفضون األفكار اجلديدة، ومظاهر اإلعجاز هذه يعلموننا كيف "
لتحقيق العلمي، والردود العقلية، جبهود تكون سالمة النية واإلخالص، وكيف يكون ا

 مبذولة توازي أو تفوق جهود من كشف هذه اجلوانب اإلعجازية.

ليتهم ينطلقون من قاعدة أّن كل جمتهد مأجور: بأجرين إن أصاب، وبأجٍر إن 
 أخطأ.

-إّن سالمة النية واإلخالص ال حيدده رجل متسرع يكيل التهم لآلخرين، فاهلل 
     .(0)"لى خائنة األعني وما ختفي الصدورلذي يطلع عوحده هو ا -تعاىل

رشاد خليفة بريديًا، د.كان مؤيدًا للفكرة متبنيًا هلا حتى راسل  -مع هذا  -لكنه 
صدقي البيك بعنوان أ.واتفق معه على تصحيح بعض أرقامه وأعادا نشرها بتعليقات 

ليت بقي بينهما خالف وذكر يف كتابه الذي حنن بصدده األرقام ا "عليها تسعة عشر"
 . (3)حوهلا

 :خليفة، وتتلخص مبا يأتيرشاد د.بالنتائج اليت انفرد بها عن ثم تالها 

أحصى احلروف املقطعة امللفوظة، وبهذا فقد أضاف التنوين إىل النون، وامليم  -2
املنقلبة عن نون إىل امليم، ومل يقم بعد األلفات املتلوة بساكن ألنها ال تلفظ! 

كانت صاحلة للوقف عليها، وأحصى احلرف  اف تنوين النصب إذوأحصى أل

                                                 

 .64ص(2)
 .66-65هـ(، ص2422) البيك، (0)
 .93-73انظر: ص (3)



  

 .(2)املشدد أو املدغم حرفني

إال أننا جنده بعد ذلك يعود للخلط بني امللفوظ واملرسوم، فأحصى احلروف 
 أوائل بعض السور، واجلدول بعض احلروف املقطعة الواردة يفمن امللفوظة واملرسومة 

   :(0)ها على سورة الرعدي يوضح اإلحصاءات اليت أجرااآلت

 سورة الرعد:تكرار حريف امليم والراء يف : إحصاءات أ. البيك 3.2جدول: 
  ر م

 
 اجملموع

الم، 
 ميم

م 
 إقالب

م 
 إدغام

م 
 مشددة

م 
 مرسومة

 مرسومة مشددة إدغام

    0     7    23      22   062 6 22 237 
090 253 2073 

اإلعجاز العددي يف الرسم، وال هو  ثبتفال هو أ أنه تذبذب يف املنهجويالحظ هنا 
أثبته للفظ. هذا غري تلك القيود اليت وضعها ومل يلتزم بها يف إحصائه كل احلروف، 
وقيدها يف حروف أخرى، كما يف إحصائه األلف عندما مل حيص األلف املتلوة بساكن، 

، وهنا يظهر قيد إن مل تكن تلفظ يف حالة الوصل، فإنها تلفظ يف حالة الوقفووهي 
 جديد يف إحصاء األلف وهو أن اإلعجاز العددي فيها يكون يف حالة الوصل فقط !

( 33أحصى تكرار األعداد املذكورة يف القرآن الكريم، فتبني له أن يف القرآن ) -0
رقمًا مذكورًا بدون تكرار صحيحًا أو كسرًا، وأّن األرقام الصحيحة املذكورة مع 

 (.29)والرقمان من مضاعفات الرقم (. 035)تكرارها هو

 :(3)( كمثال33وأحب أن أورد اجلدول الذي يوضح كيف وصل إىل الرقم )

 يف القرآن:املذكورة : إحصاء أ. البيك األعداد 3.0جدول: 

                                                 

 .222-93انظر: ص  (2)
 .225ص (0)
. ورد اجلدول على هذه الصورة يف كتابه، السطر األول من كّل جـزء  227هـ(، ص2422البيك، ) (3)

كورة يف يذكر فيه األعداد املذكورة يف القرآن والسطر الثاني فيه عّد للوصول إىل عـدد األعـداد املـذ   
 القرآن.
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 .(2)سيأتي التعقيب على هذا اجلدول يف مكانه املناسب من هذه الرسالةو

صدقي البيك كتابه باحلديث عن عجائب القرآن وحتمية استمرارها يف  أ.وخيتم 
 القيامة.الظهور إىل يوم 

 مصطفى الدباغ: أ.( 5

حتدث فيه عن  "وجوه من اإلعجاز القرآني"مصطفى الدباغ كتابًا أمساه  أ.ألف 
ثالثة أوجه هي: اإلعجاز البالغي واإلعجاز العددي واإلعجاز العلمي، وجعل حديثه 

هذا  ، ويتحدث فيه عن عدة نقاط يف(0)عن اإلعجاز العددي يف الباب الثاني من كتابه
 ضوع:املو

 العدد يف القرآن الكريم واستبدال القرآن النظام العشري بالنظام الستيين. -2

. ويتبنى يف هذه النقطة ما وصل إليه حممد رشاد 29اإلعجاز العددي والرقم  -0
 خليفة وحتدث عنه خمتصرًا.

 التوازن احلريف يف القرآن الكريم، ويف هذه املسألة يسري يف حمورين: -3

هو ما حتدث عنه رشاد خليفة من تكرار احلروف املقطعة يف أوائل  األول:احملور 

                                                 

 .29سأبني عدم دقة األعداد املذكورة، وأّنه ال عالقة هلا بالعدد ( 2)
 .225-79هـ(، ص2425اتظر: الدباغ، ) (0)



  

التكرار نسبيًا األعلى يف السورة اليت  اهذ . وكون29من مضاعفات الرقم  السور تكرارًا
 ذكر احلرف يف أوهلا.

هو أّن ترتيب احلروف املقطعة يف أوائل السور هو حسب تكرار كٍل  الثاني:احملور 
 "أمل"يًا من األعلى لألدنى، ومثال ذلك يف سورة البقرة املبدوءة بـمنها يف السورة تنازل

 :      (2)وجد أن تكرارات احلروف هي كما يأتي

 مرة.4590)أ(  

 مرة.3024)ل( 

 مرة.  0295)م(

 وهكذا يف عدة سور. 

ويعود ويؤكد على أّن تكرارات هذه احلروف تكون بأعلى نسبة يف السور اليت تذكر 
 يبدأ تلقائيًا بإظهار اخللل يف هذه القاعدة عندما يقول: يف أوهلا، لكنه

وباملثل فالسورتان اللتان افتتحتا حبرف )ص( وهما سورة )ص( واألعراف )أ ل "
روف وهما متتابعتان نزواًل يف الوحي، إذا ضمتا معًا تفوقتا حسابيًا يف هذه احل م ص(

 .(0)"على باقي سور القرآن الكريم

  ! تنطبق على كل سورة منفردة، مجع السورتني معًافهذه النظرية ملا مل

أما يف سورة )يس( فإننا نالحظ الداللة اإلحصائية نفسها، ولكن " ثم يقول الحقًا:
 "ي"معكوسة حيث ترتيب احلروف جاء بعكس الرتتيب األجبدي فنجد أّن توارد احلرف 

 .(3)"هو أقل من توارده يف مجيع املصحف مكيًا ومدنيًا!! "س"و 

اإلعجاز "عبد الرزاق نوفل يف كتابهد.وفيه يلخص ما ذكره  التوازن املوضوعي: -4
 ."العددي للقرآن الكريم

                                                 

 .224ص (2)
 .226ص (0)
 .226ص (3)



  

وخيتم هذا الباب باحلديث عن أهمية إثبات هذا الوجه من وجوه اإلعجاز من 
 خليفة.د.نوفل ود.وجهة نظره متأثرًا يف ذلك مبا كتبه كٌل من 

 : (1)حسني سليم أ.( 6

مبقدمة حتدث فيها عن  "معجزات األرقام يف القرآن"كتابه أمحد سليم  حسنيأ.قّدم 
اإلعجاز يتناسب مع طبيعة هذا العصر  من أوجه نه وجهًاكووأهمية اإلعجاز العددي 

إّن اإلعجاز العددي للقرآن الكريم هو الوجه الذي "يقول:  فيه لغة األرقام،الذي سادت 
، وإّنه ألسلوب لى وجود املوحي ورسالة املوحى إليهال بد أن ندعو به إليه، إّنه الدليل ع

 .(0)"اجليل بلغة العصر، فنحن يف جيل األرقام وعصر العدد واإلحصاء

كل سورة بعد املقدمة يورد الكاتب جدواًل يذكر فيه سور القرآن وعدد كلمات 
وجدواًل آخر يذكر فيه حروف اللغة العربية وتكرار كل حرف يف كتاب وعدد حروفها، 

تكرار كل حرف ونسبته يف سورة الفاحتة، ورابعًا يذكر فيه تكرار كل  فيه ، وثالثًا يذكراهلل
على أي من هذه اجلداول ومل يوضح عالقة ما ق ومل يعّلحرف ونسبته يف سورة البقرة. 

 .(3)مبعجزات األرقام يف القرآن هذه اجلداول جاء يف

الرقمي ومعجزات احلساب يف  التوافق العددي والتوازن"ثّم يتحدث عما يسميه 
 :(4)هما فال يذكر سوى مثالني "القرآن الكريم

= عدد األيام اليت خلق  "احلياة"= عدد حروف لفظ  "الدنيا"عدد حروف لفظ  -2
  (.6=) واألرض = عدد آيات سورة الناس بغري البسملة تاهلل فيها السماوا

د آيات سورة عد = = عدد مراحل خلق اإلنسان "اإلنسان"عدد حروف لفظ  -0
 (.7الفاحتة = )

                                                 

 [00هـ(، ص2400]حممود، ) كاتب وشاعر وأديب لبناني. (2)

 .25م(، ص2993سليم، ) (0)
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 .(2)عليهامنه  بال تعليقذكرًا جمردًا ، القرآنة يف األعداد الواردوميضي يف كتابه ذاكرًا 

ثم يتحّدث عن احلروف املفردة يف فواتح السور فيورد جدواًل يوضحها فيه، 
ويتحدث عن تساوي عدد السور املبدوءة بهذه احلروف مع عدد حروف اللغة العربية 

( وهو عدد 73(. واملكرر وغري املكرر منها، وأّن جمموع هذه احلروف يساوي )09و )وه
 .(0)من سورة العلق( 5-2حروف أول آيات القرآن نزواًل )اآليات: 

حسني سليم الكلمات أ.يورد  "اإلعجاز العددي يف القرآن الكريم"وحتت عنوان 
 "اإلعجاز العددي"ق نوفل يف كتابه عبد الرزاد.أن ذكرها املتضادة أو املرتادفة اليت سبق 

غري أنه يذكره ضمن  دون اإلشارة إىل مصدر معلوماته، وال انتقادها وال التعليق عليها،
ّن حتديد مصدره أمر متيسر ملا بينهما من اشرتاك يف األرقام املراجع يف آخر الكتاب، ثّم إ

 -عليهم السالم -هلل ضمن أمساء أنبياء ا "ناقة اهلل"كإحصاء  والتحكمات واألخطاء،
 .(3)حنو ذلكو

( أمساء مع آية تدل 226ثم يستخرج أمساء اهلل احلسنى من كتاب اهلل ويذكر )
 .(4)على كل اسم، وأيضًا بال تعليق ودون حماولة للربط بينها وبني اإلعجاز العددي

بنية إّن املعجزة القرآنية م" ( فيبدأ بقوله:29وخيتم كتابه باحلديث عن إعجاز الرقم )
 "(29على العدد )

عدد ّن فبينما قال إويالحظ على الكاتب اختالف أرقامه من موضع آلخر، 

چ  )احلروف املقطعة بتكراراتها يساوي عدد حروف أول كتاب اهلل نزواًل، قوله تعاىل: 

ک ک ک ک   ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ چ چ ڇ ڇ ڇ

إّن أول ما نزل من القرآن هو ال أيضًا ق. (5)حرفًا (73، ويساوي )[1 - 2 ]العلق:   (گ
                                                 

 . 42-30م(، ص2993انظر: سليم، ) (2)
 .44-42م(، ص2993انظر: سليم، ) (0)
 .33-45م(، ص2993انظر: سليم، ) (3)
 .224-39م(، ص2993انظر: سليم، ) (4)
 .43م(، ص2993انظر: سليم، ) (5)



  

( إىل 73، فما الذي حوهلا من) (2)(4×29( حرفًا أي )76كلمة، مكونة من ) (29)
(76)!!  

( 29من آيات القرآن مكونة من ) عبارات( بإيراد 29وخيتم حديثه عن العدد )
 (. 29حرفًا ميكن حشد أمثاهلا ألي عدد غري )

ت بعض األمور املتعلقة بالقرآن ككلماته وحروفه إحصاءا مبلحق فيهكتابه وخيتم 
 ونقطه وحنو ذلك.

 :(2)جرار بسام  أ. (7

اطلع عدة مؤلفات يف اإلعجاز العددي، كانت بدايتها عندما  لألستاذ بسام جرار
، وأثار الكتاب اهتمامه، فعمل مع "معجزة القرآن الكريم"رشاد خليفة د. على كتاب

على التأكد من هذه األرقام من خالل إعادة  "ارأنص"جمموعة من رفاقه يف سجن 
خليفة، ثم أعاد تلك احلسابات بعد خروجه من السجن د.احلسابات اليت أجراها 

. وكتب حبثه األول يف تأييد هذه الفكرة وتصحيح أرقام رشاد (3)باستخدام احلاسوب
، وأعاد "نيعجيبة تسعة عشر بني ختلف املسلمني وضالالت املدع"خليفة، ونشره بعنوان 

يف القرآن  29إعجاز الرقم "بعد مدة مع بعض الزيادات بعنوان  هنفسالكتاب نشر 
 ."مقدمات تنتظر النتائج –الكريم 

بسام جرار لكتابه هذا مبقدمة ذكر فيها دوافعه للكتابة يف اإلعجاز العددي،  أ.قّدم 
 ب ذكر منها:رشاد خليفة يف كتابه ألسبااب اليت دفعته إىل إهمال ذكر د.واألسب

أّن رشاد خليفة مل يصل إىل القاعدة، بل حتصلت لديه بعض احلقائق خلطها  .2
 بتلفيقات وتأويالت باطلة، حبيث ال يصح اعتبار حبثه مرجعًا لشيء متكامل.

                                                 

 .202-223م(، ص2993انظر: سليم، ) (2)
م، ومدير مركـز نـون للدراسـات    2977منذ عام أ. بسام نهاد جرار، حماضر يف كلية جمتمع رام اهلل  (0)

ــطني.   ــاء فلســ ــة علمــ ــو رابطــ ــة، وعضــ -http://www.islamway.com/?iw]القرآنيــ

s=Scholar&iw-a=info&scholar-id=416,14/4/1427] 
 .27-20هـ(، ص2422) انظر: جرار، (3)



  

، إىل أّن رشاد خليفة حاول أن يستغل بعض احلقائق القرآنية ملصلحته الشخصية .0
جرار أّن من املصلحة أال يشوش على بسام أ.درجة ادعائه الرسالة؛ لذلك وجد 

 .(2)القارئ أو يعكر صفوه بذكر اسم رشاد يف صلب املوضوع

اليت اكتشفها، ثم  بسام جرار بسرد أخطاء رشاد خليفة وحتكماتهأ.بعد ذلك قام 
 خلصها بقوله:

( 27( سورة، وصح إحصاؤه لـ)20)أخطأ رشاد خليفة يف إحصاء أحرف فواتح " 
( سورة، ومل 26( ومضاعفاته، فقد صح إحصاؤه يف )29بالعدد)سورة. وفيما يتعلق 

ظنًا منه أّن الناس لن  (سورة. هل كان رشاد يعلم بهذه األخطاء، وتعمدها23يصح يف )
ة إال لألنبياء وقع فيها سهوًا، إذ ال عصم حتصي هذه األحرف، أم كانت جمرد أخطاء

 .(0)"والرسل والرساالت

طأ يف منهج تفكري من يعارض فكرة اإلعجاز العددي بسام جرار على خأ.ه ثم ينّب
ألي رقم ال يعين حماربة  -(3)كالبهائية -فيقول إّن تقديس أي فرقة  -من وجهة نظره-

تقديس األرقام واألعداد غري وارد يف دين اإلسالم، وللمسلمني  "هذا الرقم، ويقول:
ّن البعض قدسه... ملاذا موقفهم من هذه القضية، فال نقدس رقمًا وال نعادي رقمًا أل

  .(4)"نسمح هلم أن يفرضوا علينا املواقف من قبيل ردود األفعال؟

وعن بسام جرار حديثه عن إعجاز القرآن الكريم وحتديه للناس كافة، أ.ويتابع 
من خالل النقاط  "و إعجاز؟ملاذا ه"اإلعجاز العددي حماواًل أن يقدم إجابة على سؤال: 

 :اآلتية

 نية البشر كتابة موضوع والتقيد فيه بعدد معني يف تكرار حرف معني.التسليم بإمكا .2

خطأ رشاد خليفة باجتاهه حنو تلفيق األرقام، ألّن ما ال يدل على إعجاز الرقم  .0

                                                 

 22.-9هـ(، ص2422انظر: جرار، ) (2)
 .03هـ(، ص2422جرار، ) (0)
 قة ضالة، خارجة عن اإلسالم، سيأتي احلديث عنها الحقًا.البهائية: فر (3)
 .05هـ(، ص2422جرار، ) (4)



  

 ( قد يدل عل مظهر آخر.29)

 عدم ذكر اإلعجاز العددي سابقًا حتى اكتشف يف العصر احلديث. .3

 ه اإلعجاز املوجودة يف القرآن.اإلعجاز العددي ليس الوجه الوحيد من وجو .4

اكُتِشف هذا الوجه بدافع من اعتقاد سابق بإعجاز القرآن وحتمية جتدد وجوه  .5
 إعجازه.

والكلمات هي  العالقات املتشابكة غري البسيطة، واليت وجدت يف تكرار احلروف .6
 .(2)اليت ستحكم بأنه إعجاز

كتابه، فيتحدث عن  بسام جرار يف الفصل األول منأ.بعد هذه املقدمات يشرع 
ال بد  ، وعن القول بأنه توفيقي. وبناًء على هذا يذكر بعض األمور اليتالرسم العثماني
 .(0)املربوطة حتصى هاًء ألنها ترسم كاهلاءمن ذلك أّن التاء و، -كما يرى -من التقّيد بها 

ك، إذا دعت احلاجة لذل نراه كذلك جيمع بني الروايات املختلفة للرسم العثمانيو
 فيقول مثاًل:

- أّن هناك اختالفًا يف رسم بعض املصاحف العثمانية، مثل: )أوصين، أوصيين"
، أولك، أولئك(... ويبدو أّن هلذا االختالف أسرارًا ملست -بإضافة نربة جمردة بعد الصاد

بعضها، فعندما أردت إحصاء اهلمزات اليت ترسم على ياء أو واو، وجدت أّن عدد 
(. وبعد التدقيق 2239ر اليت تفتتح بـ)أمل(، )أملص(، )أملر(، )ألر(، هو )يف السواهلمزات 

رمست يف بعض املصاحف العثمانية )أولك( يف سورة الروم،  وجدنا أّن كلمة )أولئك(
  .(3)"(62×29(أي )4222من غري نربة، فأصبح بذلك عدد اهلمزات هو: )

نزل وثاني ما نزل... ثم يتحدث عن بعض ما يتعلق بالقرآن الكريم، كأول ما 
(، كما فعل سابقوه يف هذا اجملال، إاّل أّنه يستدرك على رشاد 29ويربط ذلك بالعدد )

                                                 

 .32-03هـ(، ص2422انظر: جرار، ) (2)
 .35-30هـ(، ص2422جرار، ) انظر:( 0)

 .هذا القول . وسيأتي احلكم على34هـ(، ص2422جرار، ) (3)



  

 خليفة إحصاءه لكلمة اسم فيقول:

( مرة، 29وقد أخطأ رشاد خليفة عندما اعترب أّن كلمة )اسم( تكررت يف القرآن )"

ردت ثالث ومل حيص )بسم( اليت و [22 ]احلُجُرات:(حب خب مب)ألنه أحصى 
)اهلل(، جاءت  مرات. والصحيح أّن كلمة اسم أضيفت يف البسملة إىل لفظ اجلاللة

متسلسلة، وأّن كلمة )اسم( مضافة إىل )رب( جاءت أيضًا متسلسلة مع فاصل بينهما، 
(. لذلك جند أّن كلمة )اسم( مضافة إىل لفظ اجلاللة 9، 2، 9وذلك على الصورة: )

 .(2)"( مرة فقط...29) ريم)اهلل( وردت يف القرآن الك

جمموعات: )أملر،  بسام جرار حديثه عن فواتح السور، ويقسمها إىل ست أ.ويتابع 
)ص، ق، ن(.  يس( ، )طسم(، )أمل، طس، ألر(، )طه(، )كهيعص،أملص، حم، عسق(

ها، ه اجملموعات يف السور اليت وردت فيويورد جداول يبني فيها تكرارات حروف هذ
(. ويالحظ القارئ تعدد الطرق وتشعبها بهدف الوصول إىل 29عدد )ويربط كل ذلك بال

  ، والوقوف عنده أينما وجد وإظهاره مبظهر إعجازي، فمثاًل يقول:هذا الرقم ومضاعفاته

 (533= ) (406+227جمموع تكرار )طه( = )"

 (0)"(03×29( =)530)اهلاء يف بسملة سورة مريم( =)2-( 533)

 .(3)"إحصاؤنا جلميع أحرف الفواتح يشمل البسمالت"بينما يقول يف موضع آخر: 
فهو مع قوله هذا قد حذف البسملة يف أكثر من موضع، وربط ذلك بورود احلرف يف 

 .سور بينها سور أخرى أومتتابعة فواتح سور 

 .(4)وعالقته ببعض األرقام العلمية والفلكية 29ثم يتحدث عن الرقم 

سورة معينة، كمدة لبث ملتعلقة بآية أو بعد ذلك يوضح الكاتب بعض املسائل ا

                                                 

 .43هـ(، ص2422جرار، ) (2)
 .223هـ(، ص2424جرار، ). وانظر: 70هـ(، ص2422جرار، ) (0)
 .96هـ(، ص2424جرار، ) (3)
 .222-94هـ(، ص2422انظر: جرار، ) (4)



  

 .(2)29يف قومه وربطها باألعداد اخلاصة بسورة نو  وبالعدد  -عليه السالمسيدنا نو  

يف كتابه صفحات من كتاب أ. صدقي البيك بدون أي تعليق ثم يورد أ. بسام جرار 
 .(0)عليها

عجب من افرتاءاته ويبالرجوع إىل قضية رشاد خليفة وادعائه الرسالة وخيتم كتابه 
 .(3)بعد أن اكتشف ما اكتشف من مظاهر اإلعجاز العددي

زوال إسرائيل "بسام جرار اهتمامه باإلعجاز العددي، فأصدر كتابه  وقد تابع أ.
، والذي افتتحه مبدخل حتدث فيه عن النبوءات وأثرها "م نبوءة أم صدف رقمية0200

ألساس الذي بنى عليه كتابه، وهو تصوره اإلجيابي يف حتفيز األفراد واألمم. ثم يصف ا
 (، فيقول:29ألهمية خاصة للرقم )

( سيدرك بشكل جلي معنى أن تقوم املعادلة 29من يقرأ الكتاب اخلاص بالعدد )"
 ًء(. وأقول للذي مل يقرأ الكتاب: إّن هناك بنا29التارخيية يف هذا الكتيب على العدد )
(. 29وف القرآنية، ويقوم على أساس من الرقم )رياضيًا مدهشًا يتعلق بالكلمات واحلر

تشف أّنه وإّن هناك ما يشري إىل أّنه أساس يف عامل الفلك. ويدهشك يف هذا الكتيب أن تك
 .(4)"قانون يف التاريخ أيضًا

 ف من فصلني:ثم يشرع يف كتابه املؤلَّ
لتاريخ وبني نبوءة هذا اويذكر فيه ملخصًا لتاريخ بين إسرائيل، ثم يربط بني  الفصل األول:

( سنة. 76أّن دولة اليهود احلالية ستدوم مدة ) يرويها بعض اليهود، وهي
ثّم حياول الربط بني هذه النبوءة وبني اآليات الكرمية من سورة اإلسراء 

 .(5)بين إسرائيل ن إفساديواليت تتحدث ع

                                                 

 .226-224هـ(، ص2422انظر: جرار، ) (2)
 .225-227هـ(، ص 2422انظر: جرار، ) (0)
 آخر الكتاب. -227هـ(، ص2422انظر: جرار، ) (3)
 .25هـ(، ص2427) جرار، (4)
 .52-23هـ(، ص2427) جرار، (5)



  

ذكره يف الفصل وهنا يبدأ حديثه بلغة األرقام واحلساب، فريبط بني ما  الفصل الثاني:
 .(2)(29األول وبني األرقام وخاصة العدد )

بسام جرار فكرة ظهر من يطبقها فيما بعد، حيث  ويف بداية هذا الفصل يطر  أ.
 يقول:

يؤمن املسلمون بالتوراة، لكنهم يعتقدون أّنها حمرفة، أو أّنهم جيزمون بوجود نسبة "
ت مصدرها الوحي، وإن كانت حتتاج من احلقيقة، ومن هنا ال يبعد أن تكون هناك نبوءا

إىل تأويل، أو فك رموز حتى على املستوى الرقمي. وحنن هنا بصدد تأويل نبوءة قرآنية، 
 .(0)"سبق أن كانت نبوءة يف التوراة...

عمر  ( والذي يساوي عدد سنوات76كر أّن الرقم )ذثم يبدأ حديثه عن األرقام، في
، وعليه فإّن السنة (4×29، والذي يساوي )-اليهوديةحسب النبوءة  -دولة إسرائيل 

هـ( وهذا الرقم األخري 2443=  76+2367اهلجرية اليت ستزول فيها هذه الدولة هي: )

إىل قوله  [1 ]اإلسراء:   (...ٹ ٹ ڤ ) يساوي عدد الكلمات من قوله تعاىل:

 .(3)[213 ]اإلسراء:   (ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب)  تعاىل:

ومنهما ينطلق إىل حتديد  بسام يف هذا الكتاب بات أ.ن هما حمور حساان الرقماوهذ
املزيد من التواريخ، والوصول من خالل سورة اإلسراء إىل مزيد من األرقام اليت تدعم 

(، 29رأيه يف حتديد زمن زوال دولة إسرائيل، مع احملافظة على ربط هذه األرقام بالعدد )
 يقول: 

القول إّن عمر دولة إسرائيل الثانية  ( وهذا ينسجم مع76( )رقم كلمة )وليدخلوا"
 كل كلمة يف السورة تقابل سنة، والدخول عند حصول وعد العقوبة. ( سنة، ألّن76هو )

                                                 

 .57-52هـ(، ص2427) جرار، (2)

. هذه الفكرة أخذ بها حممد سالمة يف كتابه "نبوءات مستقبلية" حيث تناول 53هـ(، ص2427جرار ) (0)
 بعض ما ذكر يف الكتب احملرفة على أّنه رمبا يكون مما سلم من التحريف.

 .53-56هـ(،  ص2427انظر: جرار ) (3)



  

. 700(= 33×29يكون الناتج ) (29أوالهما( بالعدد )إذا ضربنا رقم الكلمة )
 وهذا هو تاريخ سقوط إسرائيل األوىل. وبالتالي انتهى اجلوس يف إسرائيل.

( وهو عدد السنني اهلجرية من 2363= 29×70) بنا رقم الكلمة )وعد(:إذا ضر
 .أي عام بداية الفساد اجلزئي يف األرض املباركة (2943اإلسراء إىل العام )

( وهو عدد السنني اهلجرية 2337=  73 ×29وإذا ضربنا رقم الكلمة )اآلخرة(: )
اد اآلخرة يف كامل األرض (، أي عام اكتمال الوعد بفس2967من اإلسراء إىل العام )

 املباركة.

رية ( وهو عدد السنني اهلج2444= 76 ×29وإذا ضربنا رقم الكلمة )وليدخلوا( )
 .(2)"(0200من اإلسراء إىل العام )

ی جئ حئ مئ ىئ يئ  ): -تعاىل -ويستعني حبساب اجلّمل، فيحسب مّجل قوله 

ثبات اهلمزة، بإ خرة(قرئت )اآل ( إذا0203، فيقول إنه يساوي )[213 ]اإلسراء:   (جب
ءة هنا ألّن الكالم ينتهي وميكن اعتماد هذه القرا"( حبذفها!! ويقول: 0200ويساوي )

ڑ ڑ ک ک ک  ...)ا ورد يف سورة الكهف: مكعندها، فيستحسن التخفيف 

 [31 ]الكهف:   (ىئ ىئ ی ی ی ی ....)أّما يف النهاية فقال:  [13 ]الكهف: (ک
 .(0)"الحظ كلمة )تستطع( و)تسطع(

 وخيتم كتابه بالتعريف حبساب اجلّمل، وحساب القيم العددية لبعض العبارات.

بسام جرار  أ.وبهدف متابعة دراسة اإلعجاز العددي يف القرآن الكريم قام 
هـ 2429باالشرتاك مع آخرين بتأسيس مركز )نون( للدراسات واألحباث القرآنية عام 

 تحدث عن هذا املركز فيقول:م يف رام اهلل يف فلسطني. ي2993املوافق 

مركز نون للدراسات واألحباث القرآنية مركز متخصص يف الدراسات القرآنية. "

                                                 

 .79-73هـ(،  2427جرار ) (2)
 .33هـ(،  ص2427جرار ) (0)



  

الدراسات املتعلقة باإلعجاز العددي، وعلى وجه اخلصوص اإلعجاز  ومن أولوياته
  (2)"الرياضي ملا له من أهمية ...

من أبرز النقاط فكان مقال خاص، ز نون يف ويتحّدث عن قواعد اإلحصاء يف مرك
 :(0)اليت ذكرها

نستند يف عّد اآليات على ما جاء يف املصحف املذكور، والذي يعتمد العدد الكويف.  .2
أّما باقي األقوال يف عّد اآليات فلم نتفّرغ بعد لدراستها. أّما األقوال اليت وردت يف 

نا توقيفّية، كما ، فهي يف رأي الرسولعّد آيات السور القرآنّية، فمرّدها إىل تعليم 
هي القراءات. وهذا رأي توصلنا إليه بعد دراسة ومتحيص. وعدد آيات القرآن 

 ( آية.6036الكريم وفق العّد الكويف هو: )

نستند يف إحصائنا للكلمات واحلروف إىل رسم املصحف، املسّمى بالرسم العثماني،  .0
ى قراءة حفص. ومل وعلى وجه اخلصوص املصحف املنتشر يف العامل اإلسالمي، عل

نتفّرغ بعد الستكشاف أوجه اإلعجاز يف القراءات األخرى، واليت هي متواترة 
 أيضًا.

عند إحصائنا للحروف يف املصحف نهمل اإلضافات اليت أضيفت على الرسم  .3
العثماني بقصد التوضيح؛ فاأللف الصغرية اليت ُترسم فوق بعض احلروف ال 

؛ فكلمة إمساعيل، مثاًل، تكتب يف املصحف ُتحصى، ألنها دخيلة على الرسم
 هكذا: )إمسعيل(، وعليه تتألف الكلمة من ستة حروف، وليس من سبعة.

قلنا إّنه عند إحصاء الكلمات نراعي الرسم، وعليه نقوم بالعّد وفق ما تتم به عملية  .4
مة، طباعة املصاحف اليوم، ألّنها توافق الرسم. فحرف اجلّر )يف(، مثاًل، ُيحصى كل

ألّنه ُيرسم منفردًا غري متصل بغريه من الكلمات. أّما حرف )الباء(، مثاًل، فهو 
 َيلَحُق يف الرسم الكلمة اليت تليه، مثل: )باهلل(، فهي يف الرسم كلمة واحدة.

 
                                                 

 .7هـ(، ص2429جرار، )( 2)
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قلنا إّنه عند إحصائنا للكلمات القرآنّية نتقّيد بالرسم العثماني للكلمة، وعليه فعبارة  .5
، تعترب كلمة واحدة، ألّن املصحف يرمسها وحدة واحدة، هكذا: مثل: )يا أيها(

 )يأيها(. وكذلك عبارة مثل )يا رب(، يرمسها املصحف )يرب(. ...اخل.

مبا أّن الدراسات العددّية تتعلق برسم املصحف، فإننا حنصي احلرف املشدد حرفًا  .6
 فهي ثالثة حروف.  واحدًا؛ فكلمة مثل: )َمدَّ( تتألف من حرفني رمسًا، أّما لفظًا

)أَوَلم، أَوُكّلما، أَوليس...( هي كلمة واحدة فقط. وقد َيحسن أن  كلمات مثل: .7
نلفت االنتباه إىل أّن )أْو( ختتلف عن )أَو( يف املعنى، ويف الرسم. فـ )أْو( ترسم 

وهي كلمة منفصلة، وفيها معنى التخيري. أّما )أَو( فهي ترسم ملحقة مبا بعدها، 
 .مع واو العطف تفهاماسهمزة 

)من َبْعِد ما( هي ثالث كلمات. وحصل لدينا تردد يف كلمة )َبْعَدما(، ثم  مجلة:  .3
 رأينا أن ُتحصى كلمتني. 

هو إعطاء كل حرف من حروف )أجبد هوز...( قيمة عددّية. وهو  حساب اجُلّمل:  .9
وقد وجدنا  حساب مغرق يف القدم، وقد استخدمه املسلمون يف التأريخ لألحداث.

باالستقراء أّن حساب اجُلّمل هو الركن األساس يف اإلعجاز العددّي للقرآن 
 الكريم.

إرهاصات اإلعجاز العددي يف القرآن "وأما باكورة أحباث هذا املركز فهو كتاب 
كما يقول بسام جرار يف مقدمة  -والذي هو مبثابة مقدمات يف اإلعجاز العددي  "الكريم
 قدمات:وهي ست م -الكتاب
ويتحدث حتت هذا العنوان عن سورة  سورة املدثر مدخل إىل اإلعجاز العددي: .2

(، وهو العدد األساس الذي يبين عليه نظرياته، ويقول يف حديثه 29املدثر والعدد )
ولكن هل يعترب العدد هنا من قبيل املتشابه الذي ال مطمع "عن هذا العدد: 

م أنه اإلشارة اليت تطلق العقل البشري لإلنسان يف إدراك بعض حكمه ومراميه، أ
فاألصل أن يعمل الكالم وال  يف اجتاه مفاتيح الكثري من املعاني واألسرار؟!



  

 .(2)"يهمل

ويتحدث عن ترتيب سور القرآن بلغة األرقام، مسندًا  معجزة ترتيب سور القرآن: .0
مع "أسرار ترتيب القرآن قراءة معاصرة"معظم ذلك إىل كتاب عبد اهلل جلغوم 
( سورة عدد آياتها 62ه أّن يف القرآن )نإعادة التأكد من بعض أرقامه. ومما يقوال

( سورة عدد آياتها فردي، وتنقسم كل من اجملموعتني إىل نصٍف 54زوجي، و)
 ترتيب سوره يف املصحف زوجي ونصف ترتيب سوره فردي، أي أّن:

ترتيبها  07ترتيبها فردي+ 32زوجي+ ترتيبها 32= ) (62+54= ) (224)
 ترتيبها فردي( 07زوجي+

 (6×29(= )224والعدد )
 (6×22(= )62والعدد )
 (.6×9(= )54والعدد )
وعلى خالف هذين الرتتيبني يكون من الصعب أن تأتي النتيجة على "ثّم يقول: 
 .(0)"هذا النسق...

وهنا يتحدث عن السور املبدوءة باحلروف املقطعة  معجزة ترتيب سور الفواتح: .3
 .(3)"يف القرآن الكريم29إعجاز الرقم "ما حتدث يف كتابه  على حنو

اجلّمل، ثّم قّدم هلذا الباب بالتعريف حبساب ي حساب اجلّمل واإلعجاز العددي: .4
، كذكره كلمة حماواًل الربط بينها وبني هذا احلساب يذكر كلمات من القرآن الكريم

رة، وأّن اجلذر سون ، حيث يقول إّن هذه الكلمة وردت يف أكثر م"احلديد"
ها بني كلمات السور اليت وردت فيها يساوي تقريبًا: ترتيب الرتبيعي جملموع أرقام

وهو الوزن الذري لعنصر  ،(57يساوي: ) "احلديد"(، ومّجل كلمة 57)
 !!(4)احلديد

                                                 

 .24-23هـ(، ص2429جرار، ) (2)
 .09هـ(، ص2429جرار، ) (0)
 .43 -37هـ(، ص2429انظر: جرار، ) (3)
 .59-57هـ(، ص2429انظر: جرار، ) (4)



  

وهنا حياول بسام جرار ربط بعض األرقام الفلكية  اإلعجاز الرياضي وعامل الفلك: .5
 ثاًل: ، فيقول م29بالعدد 

( يومًا 354.367ة القمرية هي )( يومًا، و السن365.0400السنة الشمسية هي)"
بعد ( يومًا، و22.3750عليه يكون الفرق بني السنة الشمسية والقمرية هو )و
( سنة مشسية يكون جمموع هذه الفروق سنة مشسية كاملة، أي أن السنة 33.53)

( سنة 33.53قطة البداية نفسها بعد )القمرية تعود لتلتقي مع السنة الشمسية يف ن
( سنة وعلى 33.53مقدارها ) "دورة "مشسية وميكن اعتبار كل نقطة عودة إىل البداية 

فسنجد  (؟29ضوء ذلك لو تساءلنا يف أي سنوات من التاريخ امليالدي كانت الدورة )
باه أنه من الالفت لالنت( م، و633( م، و انتهت سنة )624( بدأت سنة )29أن الدورة )

( م، وهي السنة اليت بعث فيها 622( سنوات كانت السنة )6بعد بداية الدورة بـ )
وات كانت السنة ( سن6، و قبل نهاية الدورة بـ )-عليه الصالة والسالم  –الرسول 

هذا يعين أن ، و-السالمعليه الصالة و –هي السنة اليت تويف فيها الرسول ( م، و630)
 .(2)"( من التاريخ امليالدي29لدورة )ة افرتة الرسالة كانت بؤر

ينطلق يف احلديث عن العدد يف سورة اجلن من اجلدول  العدد يف سورة اجلن:  .6
ن و الذي األرقام الصحيحة الواردة يف القرآالذي وضعه أ. صدقي البيك و ضمنه 

، ويربط ذلك بسورة (0)عدداًَ (035وصل من خالله إىل أن عدد هذه األرقام هو )
 .(3)( كلمة، والكلمة األخرية منها هي )عددا(035حتتوي على ) باعتبار أّنها اجلن

يدعو فيها إىل مزيد من االهتمام باإلعجاز العددي  بسام جرار كتابه خبامتة أ. تموخي .7
 .(4)ومزيد من األحباث يف جماله

، والذي "لتعلموا عدد السنني واحلسابو"ار الثاني ملركز نون فهو كتاب أما اإلصد

                                                 

 .66-65هـ(، ص2429جرار، ) (2)
 .ستأتي مناقشته الحقًا (0)
 .30-73انظر: ص (3)

 34-33انظر: ص (4)



  

ة أمساء السور، بسام جرار بعد املقدمة مدخال من كتابه يتحدث فيه عن مسأل يعقد فيه أ.
ض ثم يذكر بع -على الراجح -عن ترتيبها يف املصحف، وأنه توقيفي وأنها توقيفية، و

 :. كما يتحدث عن العناوين اآلتية(2)الكهفاملناسبات بني سورتي اإلسراء و

عما حتويه سورة الكهف من قصص، وفيه يتحدث  تعريف بسورة الكهف: -2
ويركز حديثه على قصة أصحاب الكهف، وتاريخ هذه القصة ورواياتها 

 .(0)اإلسالمية و غري اإلسالمية

يذكر وفيه يفسر قصة أصحاب الكهف و نظرات يف آيات قصة أصحاب الكهف: -0
يتعرض للخالفات اليت ظهرت حول تفاصيلها، ووجوب سبب نزوهلا، و

 .(3)ن يف ذلكع إىل القرآالرجو

وهنا يتحدث عن وجوه التشابه  :قصة أصحاب الكهفقصة العزير، و -3
 .(4)االختالف بني القصتنيو

الزمن، وارتباط  هنا يتحدث عن أهميةو الزمن وحسابه يف القرآن الكريم: -4
عض اآليات اليت تتحدث عن الزمن وحسابه وتربط ذلك يذكر بالعبادات به، و

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ )ه تعاىل: الفلك، كقولار والنهبالليل و

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

 . (5)ويورد تعليقاته على هذه اآليات [1 ]يونس:   (وئ وئ

 :تيةويتحدث عن النقاط اآل مقدمات ال بد منها: -5

  حساب اجلّمل: حيث يعرف بهذا النوع من احلساب، ويقول بوجود عالقة بينه

                                                 

 .23-9هـ(، ص2402انظر: جرار ) (2)
 .06-02انظر: ص (0)
 .44-09انظر: ص (3)
 .52-47انظر:  (4)
 .59-53انظر: ص (5)



  

ر احتمالية أن يكون هلذا احلساب بسام جرا أ.وبني اإلعجاز العددي، ويرى 
! ويذكر بعض السيئأساس ديين، ثم دخله التحريف والتبديل والتوظيف 

 .(2)األمثلة على استخدامه

  (0): فيعتربه العدد املركزي يف قضية اإلعجاز العددي29العدد. 

 0200 بسام جرار بزوال إسرائيل فيها مستنبطًا أ.ميالدي: وهي السنة اليت يتنبأ
زوال إسرائيل "سبق يف كتابه  حساباته على سورة اإلسراء كما ذلك من
 .(3)"م، نبوءة أم صدف رقمية0200

التقويم الزمين: ويتحدث يف هذا عن التقويم العربي، ويضع نظرية ترجع بداية  -6
 .(4)التاريخ العربي إىل قصة أصحاب الكهف

لقائمة على : حيث يقوم ببعض العمليات احلسابية ا(5)لوحة عددية ةإحدى عشر -7
هف عد اآليات والكلمات وحساب اجلّمل معتمدًا على سورتي اإلسراء والك

سورة البقرة، رابطًا ذلك مرة بدورة  وقصة الرجل الذي أماته اهلل الواردة يف
( ويصل من خالل ذلك إىل 329( يف التاريخ وأخرى بدورة للعدد )29) للعدد

ىل قصة أصحاب الكهف، وأّن اهلل أّن التقويم العربي هو تقويم رقيمي، يرجع إ
أرشد الناس إىل التقويم من خالل هذه القصة. وفيما يلي مقتطفات مما  -تعاىل –

 يقول:

 " :2323= [11 ]الكهف:   (ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ)مّجل 

)العام اهلجري املتوقع برأيه لزوال  "وثلث وأربعون مائةألف وأربع"مّجل:       

                                                 

 .66-63هـ(، ص2402انظر: جرار ) (2)

 .67-66انظر: ص (0)

 .67انظر: ص (3)

 .72-69انظر: ص (4)
 .92-73انظر: ص (5)



  

 .(2)"2323= دولة اليهود(

 "ويدهشك أنه عدد أيام السنة الشمسية. وقد  365ة )رقيمية( هومّجل كلم
مرة. وتبلغ دهشتك  365تكرر لفظ يوم يف صيغة املفرد يف القرآن الكريم 

يكون الناتج  (0)(5372إىل ) "رقيمية"مبلغها عندما تعلم أننا إذا أضفنا مّجل 
 .(3)"وهذا هو عدد آيات القرآن الكريم 6036(=5372+365)

 "وهذا توافق  355)قمرية( هو عدد أيام السنة القمرية الكبيسة  أّن مّجل
له عن  غريب، وتزداد الغرابة عندما نالحظ أّن بعد القمر يف أقرب نقطة

 .(4)"ألف كيلو مرت355األرض هو 

على من حيتّج على حساب مّجل عبارات ليست من القرآن بّسام جرار يف رّده و
 يقول:ولغة العربية هي توقيفية عّلمها الوحي للناس، ّن هناك من قال بأّن اليتحّدث عن أ

ة اللغة العربية، وال نقول بأّن الوحي عّلمها فيقيويف الوقت الذي ال نقول فيه بتو"
للناس، فإننا نؤمن أّن اهلل عّلم اإلنسان ما مل يعلم، وأنه ال تسقط من ورقة إاّل بإذنه، كما 

ؤمن بالوحي وكذلك اإلهلام. فعندما مّست آمنة ونؤمن أّن للشيطان مّلة وللملك مّلة، ون
بنت وهب وليدها )حممدًا( مل يكن هذا بوحي مباشر، بل كان باإلهلام وبالرؤيا الصادقة. 
وما كان هلا إال أن تسميه حممدًا، كيف ال، وقد بشرت به الرسل قبل مئات بل آالف 

هم يلمسونها يف حياتهم، السنني. نعم إّن هذه قضية يعجز البشر عن إدراك كنهها، ولكن
  (5)".وإن مل جيدوا هلا تفسريًا يسمونه علميًا، وذلك لقصور الوسائل العلمية

                                                 

 .77ص (2)
هذا العدد جاء به أ. بسام من اعتباره أّن بداية التقويم العربي هو من بداية قصة أصحاب الكهـف،   (0)

(. ]جـرار  329( للعدد )29وعليه يسميه تقوميًا رقيميًا ال عربيًا. وهذا العدد يساوي نهاية الدورة )
 [34هـ(، ص2402)

 .37ص (3)
ي جيب البحث فيه: اإلعجاز الذي يتحدث عنه أهو يف القرآن، أم يف . وهنا يأتي السؤال الذ33ص (4)

 ، أم هو يف اللغة العربية، أم أنه يف حساب اجلّملّ؟!؟!329، أم العدد 29العدد
 .22هـ(، ص2402جرار ) (5)



  

 اإلهلام دلياًل شرعيًا أو عقليًا ؟؟ دعوهنا نسأل األستاذ بسام: هل ُي

إسرائيل  لاجرار من نتائج، وخاصة فيما يتعلق بزو وملزيد من الدعم ملا خرج به أ.
والذي اعتمد فيه على األسس  "، حبوث يف العدد القرآني456ان امليز"أّلف كتابه 
حساب اجلّمل، والعدد  ، واليت منها:"قواعد اإلحصاء يف مركز نون"يف مقال املذكورة 

  .(2)وتوضيحها والرسم العثماني فيبدأ كتابه بالتعريف بهذه األسس ،29

ڭ  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ): -تعاىل -وانطلق يف حساباته من قول اهلل 

ڎ ڈ ) :-عّز وجّل -، وقوله [11 ]آل عمران: (ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ

، فمن [11  ]احلج:   (ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ
ومّجلهما وأرقام بعض السور  "احلج"و"الناس"خالل حسابات أدخل فيها تكرار كلميت 

( الذي 456استنتج وجود أهمية خاصة للرقم ) ومّجل بعض العبارات، وعدد آياتها،
يف سورة  "امليزان"وترتيب كلمة  ،يف سورة احلج "احلج"، وهو ترتيب كلمة اه امليزانمّس

( 2443و) (0200ببعض األرقام وخاصة الرقمني ) ذا العددوذكر عالقات هل احلديد.
 .(0)-وفق استنتاجاته-  بزوال إسرائيلاملتعلقني

 حممد أمحد سالمة:أ.  (8

مبقدمة مهد فيها ملوضوع كتابه،  "مستقبليةتنبؤات "افتتح حممد أمحد سالمة كتابه 
 واستدل يف متهيده هذا حبديثني هما:

صلى بنا "قال:   (2)زيد األنصاري يف مسنده عن أبي (3)ما روى اإلمام أمحد  .2

                                                 

 .3-5انظر: جرار، )ب.ت(، ص (2)
 آخر الكتاب. -9انظر: ، جرار، )ب.ت(،  (0)
هـ، صنف املسند، ومجع مـن  264محد بن حممد بن حنبل، ولد يف بغداد سنة هو اإلمام أبو عبد اهلل أ (3)

احلديث ما مل يتفق لغريه، كان من أصحاب الشافعي وخواصه، وله ولدان عاملان: صاحل وعبد اهلل، 
 [65-63ص2م(،ج2963) هـ.]انظر: ابن خلكان،042تويف سنة 



  

صعد املنرب فخطبنا حتى حضرت الظهر ثم نزل،  مصالة الصبح، ث -  -رسول اهلل 
الشمس، فحدثنا مبا كان و ما هو كائن،  فصلى العصر ثم صعد املنرب فخطبنا حتى غابت

اجلنة  ...، فأخربنا عن بدء اخللق حتى دخل أهل" (3)البخاري .. ويف(0)"فأعلمنا احفظنا
 . (4)"من نسيهنسيه لنار منازهلم، حفظ ذلك من حفظه وأهل امنازهلم و

-وضوع معرفة بعض الغيبيات وأهميته ويقول إّن رسول اهلل وبهذا الدليل ميهد مل
- :بيان إعجاز اإلسالم و صدق نبوة الرسول ملن سيأتي فيما "  ذكرها هلم لسببني هما

ستأتي، قد  تواضطرابابعد من األمم، والسبب اآلخر هو حتذير املؤمنني من فنت 
يعلموا طان. فأخربهم ليحتاطوا ألنفسهم وحيتارون فيها بني احلق و الباطل فيتبعون الشي

  (5)"لفرق معها النجاة..إىل أي جانب ينحازوا وأي ا

-مسعت رسول اهلل " :قال -ي اهلل عنه ضر - ّيعن عل (6)روى الرتمذيما   .0
- .فيه نبأ  ،ها يا رسول اهلل؟ قال: كتاب اهللوما املخرج من :قلت يقول: ستكون فنت

                                                                                                                            

دعا له فقال: "اللهم مجله"، فشـوهد  - - هو عمرو بن أخطب األنصاري، روى أمحد أّن رسول اهلل (2)
هـــ(، 2420وهــو ابــن أربــع وتســعني ولــيس يف حليتــه شــعرة بيضــاء. ]انظــر: ابــن عبــد الــرب )  

 [73ص4هـ(، ج2303. والعسقالني، )2664ص4ج

(، 05) 0390فيمـا يكـون إىل قيـام السـاعة،       - -رواه مسلم، كتاب الفنت، باب إخبـار الـنيب   (0)
، والـدارمي يف سـننه   342-342ص5)ب.ت( عن أبـي زيـد األنصـاري، ج    هورواه أمحد يف مسند

 .055ص0)ب.ت(، ج

هـ، رحل يف طلب العلـم فـزار خراسـان والعـراق     294هو حممد بن إمساعيل البخاري، ولد سنة  (3)
ومصر والشام، ومسع من حنو ألف شيخ، له مصنفات كثرية أهّمها على اإلطالق كتاب الصحيح، 

. 55-47ص9هــ(، ج 2306) ]انظـر: العسـقالني،   بري واألدب املفـرد وغريهـا.  ومنها التاريخ الك
 [34ص6م(، ج2979والزركلي، )

 [3290،  2.]انظر: كتاب بدء اخللق، باب  -رضي اهلل عنه–رواه البخاري من حديث عمر  (4)
ــ  (5)   0،24/4/2407-2المة، صســــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://www.alargam.com/numbers/ragm591.htm 
حممد بن عيسى بن سورة السلمي الرتمذي، ذكره ابن حبان يف الثقات وقال عنه: ممن  سىهو أبو عي (6)

 هــ. ]انظـر: املـزي،   079مجع وصّنف وحفظ وذاكر، من أشهر كتبه: اجلـامع والعلـل، تـويف سـنة     
 .[339-337ص9هـ(، ج2306، والعسقالني، )050-052ص06هـ(، ج 2423)



  

ومن هذا " يقول معلقًا على هذا احلديث: ."قبلكم وخرب ما بعدكم وحكم ما بينكم ما
و لكن ما هو العلم الذي  نه يف القرآن نبوءات حتى قيام الساعة.أ احلديث نعلم

آية هلا  فكل حرف و كل نه احلساب القرآني!! إ -سيساعدنا على معرفة هذه النبوءات؟
نزهلا اهلل لتالئمه وال تتغري ملوضع آخر، و بعمليات حسابية أموضعها اخلاص يف القرآن ،

 . (2)"رقم معني!بسيطة ميكننا فهم تاريخ ما أو حتديد 

بعد هذين الدليلني يتحدث عن علم العدد القرآني، ويذكر هلذا العلم عمودين 
 أساسيني يقوم عليهما: األعداد القرآنية كعدد احلروف واآليات، وحساب اجلّمل.

 وبعد التعريف بهما يبدأ حديثه عن اليهود وعالقتهم بالقرآن فيقول:

ه املفاجآت باستخدام علم احلساب هذا البحث سنكتشف املزيد من هذ ويف"
ولو  بلغوا عين"ديثه املوجود بالبخاري للعلوم اليت ذكرها الرسول يف ح القرآني موازيًا

، أي علوم القرآن واحلديث وعلوم اليهود اليت "آية، وحدثوا عن بنى إسرائيل وال حرج
  .(0)"أخفوها يف كتبهم أو حاولوا حتريفها

استقصى يف شرحه  -رمحه اهلل-ابن حجر ن النقاش، فه هذا ما ال خيفى مويف قول
، فإّن اليهود حني (3)مل يكن هذا القول من ضمنهاللحديث أقوال العلماء يف معناه، و

حرفوا كتبهم خلطوا الصدق بالكذب، وال سبيل إىل التمييز بينهما إال باملنهج القويم 
صدقناه، ألنه ذكر عندنا ، ال الذي سار عليه العلماء، فما وافق كتاب اهلل وسنة رسوله 

 .(4)ألنه ذكر عندهم، وما خالفهما كذبناه، وما سكت عنه يف ديننا ال نصدقه وال نكذبه

 واعتمادًا على األعداد وروايات اليهود يتنبأ يف كتابه باألمور اآلتية:

 زوال إسرائيل.  .2

 زوال أمريكا.  .0

                                                 

 ليلني يف املبحث املناسب.. احلديث ضعيف، وستأتي مناقشة الد0ص (2)
 .3462هـ( ، 2426) العسقالني، ، وانظر:3462. واحلديث رواه البخاري،  4ص (0)
 .276-275، ص7هـ(، ج2426) انظر: العسقالني، (3)
 .279-273ص2هـ(، ج2429) الذهيب انظر: (4)



  

 تاريخ ميالد املهدي املنتظر.  .3

 م.0272و 0227 ملخص األحداث بني عامي  .4

 .0203ما سيحدث عام   .5

ويبدأ الفصل األول من كتابه بالربط بني سورة اإلسراء وتاريخ اليهود القديم، 
فيجمع ويضرب أعداد احلروف وأرقام اآليات يف سبيل هذا الربط. وال يكتفي بذلك بل 

مثاًل يعتمد يف تفسري اآليات واألرقام اليت يصل إليها على ما يف كتب أهل الكتاب، ف
( سنة، 72( جاء فيه أن مدة السيب البابلي كانت )22-3: 05يذكر نصًا من سفر أرميا )

ففي اآلية اخلامسة، " أمر قطعي ينطلق من خالله إىل حساباته فيقول:أنه ويعتمد هذا ك
يف رقم  عدد احلروف مضروبًا =5×24،  وحرفًا24=  "وكان وعدا مفعوال "جند أن مجلة 

 . (2)"!دد أعوام السيب البابليوهو ع ! 72اآلية=

ودون أي ضابط لعملياته احلسابية وطرقها ومفتقرًا ألي دليل معتمد شرعًا أو عقاًل 
 يتابع قائاًل:

، ولكن ما معنى 43= 6 -54، 62رقم اآلية(= + اآلية فروح)عدد  =54+6"

ہ ہ ہ )أن وعد اهلل هلم بأن  -وبكل بساطة -هذه األرقام؟ إنها تعنى

من قيام دولة إسرائيل  عامًا 62سيكتمل حتققه بعد  [2 ]اإلسراء:   (ہ ھ ھ
 ؟!؟ (0)"م.0223=62+2943أي   !!2943عام 

ويكتفي يف بعض األحيان بعدد قريب إىل العدد الذي يريد، فيقول يف االستنباط من 

فعدد " :[1 ]اإلسراء: (ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ) -تعاىل -قوله 
-اآلية السابقة عن أحداثه  ياه للعام الذي حتكأضفن ا، وإذ33حروف هذه اجلملة =

م، 0203قرب هذا الرقم إىل عام أ ا، وم0204=33+2992سنجد أن  -2992أي

                                                 

 .6سالمة، ص (2)
 . فقبل قليل ضرب يف رقم اآلية واآلن جيمع ويطر .7ص (0)



  

 !!(2)"ميثل عام نهاية إسرائيل.. يوالذ

ومن هنا نصل  "ويضرب باحلقائق اليت يفرضها الواقع عرض احلائط حني يقول:
الرقم الذي   نه جبمعإ، وللتأكيد فعامًا26على العامل هي  ياإلسرائيلإىل أن فرتة العلو 
 .(0)"!!  0203/0204 = 26+  0227/0223ن إكبداية هذا العلو ف توصلنا إليه سابقًا

ليست سيطرة مخسني سنًة، ليس علوًا إسرائيليًا، ونعيشه منذ ما ال يقل عن وكأّن ما 
بيل هذه األرقام  سعلى العامل أمجع؟! أم أّن علينا أن نغض الطرف عن كل هذا يفيهودية 

 !املذكورة؟

سفر  وبنفس هذا املنهج حيدد العام الذي ستزول فيه أمريكا، منطلقًا مما جاء يف
 مائةنه عدد إنسان وعدده: ستإمن له فهم فليحسب عدد الوحش ف" (23:23)الرؤيا 

 6=و= wويربط بني هذا العدد ورئيس أمريكا بوش حيث أن رمزه  "وستة وستون
 )العدد املذكور يف النبوءة(.  www=666، وعلى هذا لحبساب اجلّم

حممد سالمة هذه النبوءة والعدد ستة املكرر ثالث مرات وحياول غصبًا  أ.حيمل 
 استخراجها من كتاب اهلل، حتى يقول أخريًا:

=  [22 ]القمر: (ڳ ڱ ڱ ڱ)+ مّجل  "كذبت عاد"فعدد حروف"
، حني حتدث داية النهاية ألمريكاتاريخ ب - بإذن اهلل -وهذا   !!0227=  7+0222

النهاية التامة لوجود  ذلك ال يعين ، إال أّنلى أرضها، تفقد بعدها أغلب قوتهاكارثة ع
ن الدمار النهائي ألمريكا سيكون بإذن اهلل إأمريكا، فعلى قدر علمي الذي وصلت إليه ف

 (3)"!! 0227/0223عام 

قع بني عامي ويلحق هذا بفصل يلخص فيه أهم األحداث اليت ست
من سفر أشعيا ورؤيا  م، معتمدًا يف ذلك اعتمادًا كليًا على نصوص0272و0227
وغريهما من األسفار اليهودية والنصرانية!! فيذكر زوال أمريكا وزوال إسرائيل، ، دانيال

                                                 

 .3ص (2)
 .9ص (0)
 .22ص (3)



  

 يتنبأوظهور املهدي وموته، وظهور املسيح وموته، وغري ذلك من األحداث اليت 
نهينا تفسري دانيال أوبوصولنا هلذه املفاجأة نكون قد  "الفصل بقوله:بتوارخيها. وخيتم هذا 

 !!(2)".حبمد اهلل

وخيتم كتابه بفصلني يذكر يف أحدهما أحاديث نبوية بعضها صحيح وبعضها 
، وهذه ال خنتلف حوهلا فما صح يقبل (0)ضعيف تتحدث عما سيحدث يف آخر الزمان
سّلم له وات اليت ذكرها واليت ال ُتعلى السن وغريه يرد، وليس يف هذه األحاديث ما يدل

 طريقة الوصول إليها.

ثم يعود يف الفصل األخري للتحدث عن املهدي وحتديد السنوات املتعلقة به، وبهذا 
 ينهي كتابه. 

 سعداوي البنا:( 9

، وفيه يقسم أعداد النظام "وإشاراتها إىل الوحدانيةالدالئل العددية "كتابه هو 
 :(3)ث جمموعات هيالعشري إىل ثال

 (.3،0،2وهي األعداد ) جمموعة البداية:  .6

 (.6،5،4وهي األعداد ) جمموعة الوسط:  .7

 (.9،3،7وهي األعداد ) جمموعة النهاية:  .3

ويتناول يف كتابه هذه األعداد عددًا بعد اآلخر، ويورد لكل عدٍد اآلياِت اليت ذكر 
باعتباره ( 2د، كحديثه عن العدد )فيها مع ذكر تفسري كل آية، وذكر ما يدل عليه كل عد

( باعتباره يدل على القمة والذروة واألمان 22والعدد ) (4)الوحدانيةيدل على 
  وهكذا مع بقية األعداد. ،(5)ستقرارواالطمئنان واال

                                                 

 .02ص (2)
 فما بعدها. 02ص (0)

 .27البنا، )ب.ت(، ص (3)
 .43-03انظر: ص (4)

 .44انظر: البنا، )ب.ت(، ص (5)



  

ة كتابه يقول إنه سيحاول جاهدًا أن جيد لألعداد دالئل بني آيات رب وهو من بداي
ال يكتفي باآليات اليت صرحت بذكر أعداد معينة، بل يتعدى ومن هنا فإّنه  ،(2)العاملني

ذلك إىل آيات ليس فيها ذكر أي عدد، ولكنه جيد فيها دالئل على أعداد معينة، ومثال 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے )  :-تعاىلسبحانه و - قوله بعد ذكره قول اهلل ذلك

كانت البيوت عامرة، ولكن لشدة ظلمهم " [11 ]النمل:   (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ
غيانهم صارت اآلن خاوية خالية، أي انقضى عهدها، فالصفر هنا صار غطاًء ملاضي وط

 .(0)"تلك الفئة الباغية، وسكن الديار بداًل منهم بعد هالكهم

يف  كتاب اهلل، فيذكر لألعداد دالئلوميتد به البحث عن دالالت األعداد خارج 
عن وحدانية املخلوقات،  مثاًل يتحّدث يف جمال العدد واحدالكون وبني املخلوقات، 

ومبعنى أّن كل خملوق هو واحد قائم بذاته، وال يصبح خملوقًا ثانيًا، فالقرد ال يصري إنسانًا، 
 على نفس النسق.وهكذا إىل أن ينهي كتابه  (3)والكلب ال يصري حصانًا..

فال يفوته أن يرشد إىل بعض األمور اخلاصة بتدريس  هًا للرياضياتجَِّووباعتباره ُم
عن دور معلم الرياضيات  الرياضيات، ويدعو إىل الربط بني األعداد وآيات القرآن فيقول

وحبذا لو دعم كل رقم بآية قرآنية فاألعداد تشملها آيات القرآن ": يف تدريس األعداد
 .(4)"مجعاء...

ومما ينبغي ذكره أن أ. البنا وإن كان يبالغ يف البحث عن دالالت األعداد يف القرآن 
يم إال أّنه ال يتحدث عن األعداد باعتبارها مظهرًا من مظاهر اإلعجاز القرآني، فهو الكر

 ه. واهلل أعلم.يأتي مبنهج خاص به خيتلف عمن سبق

                                                 

 .27انظر: ص (2)

 .02ص (0)
 .37-35انظر: ص (3)
 .32ص (4)



  

 : (1)فريد قبطين .د( 11

 طلوع الشمس من مغربها،": فريد قبطين كتابني يف اإلعجاز العددي هما د.وضع 
كتبهما باللغة الفرنسية،  "العددي للقرآن الصدفة املنظمة، اإلعجاز"و "علم للساعة

يف جملد واحد، وطِبع الكتابان ، (0)د أمني حجاج أولأمحاألستاذ  وترمجهما إىل العربية
 نشرته دار الرباق ببريوت.

حتدث املرتجم يف مقدمته عن اإلعجاز العددي وأهميته، وعن انقسام املسلمني يف 
ليس هلم اخلوض فيها، وما أمور تفوق فهم البشر  موقفهم منه ما بني راّد هلا بدعوى أنها

، فإذا فتح اهلل على أحد من بني حذر يف قبوهلا لئال يفنت املسلمون مبا هو غري متحكم فيه
استها، عباده باخلوض يف أسرار العددية وفهمها، يقبل اخلوض يف هذه املسألة وجتب در

 .(3)قبطين .وهذا كما يقول هو موقف د

يف قولني وترجيح القول الثاني، يتحدث املرتجم عن دور أ. قبطين وبعد مناقشة ال
عن كتاب  هحديثتوضيح اإلعجاز العددي واخلوض يف أسراره، فكان مما قاله يف خضم 

 : "الصدفة املنظمة، اإلعجاز العددي للقرآن"

القرآن وقد مجع ذلك الكتاب جمموعة من املالحظات ال ترتك جمااًل للشك يف أّن "
اهلل، وأّن نسقه العددي هو رسالة مرموزة باألرقام واألعداد أي بلغة  من عند

 (4)"الرياضيات...

 فيقول: "علم للساعة"وأما يف حديثه عن الكتاب الثاني 

اإلمام السيد فريد قبطين إىل  -سبحانه وتعاىل -ا الكتاب فقد وفق اهلل ذأما ه"

                                                 

قـبطين،   ]انظـر:  ني.م ألب وأم جزائـري 2957قـبطين، ولـد يف بـاريس عـام     رجـاء  هو فريد عباس  (2)
 .025ص، )ب.ت(

ومسـاعده األول يف القسـم العربـي مـن      2936مل أعثر على ترمجته، لكنه مرافق أ. قبطين منذ عـام   (0)
  [.27]انظر: قبطين، )ب.ت(ص دراساته.

 .22-3انظر: ص (3)
 .25ص  (4)



  

الة املنسوجة يف القرآن واملضمنة معرفة اإلعجاز العددي معرفة مكنته من استخراج الرس
 .(2)"قرنًا24بداخله منذ 

 ومن أهم األفكار اليت يعرضها أ. قبطين يف كتابه هذا:
أول ما يعرضه أ. هي و التوافق الصوتي واملعنوي بني اللغتني العربية والفرنسية:  .2

فتح أبوابًا أمرًا عجيبًا ، حيث يعترب هذا التوافق ره اليت بنى عليها كتابهقبطين من أفكا
 أخرى مل تكن معروفة من قبل!! يقول:جديدة لفهم القرآن، وأكسب كلماته معاني 

إّن األحباث املنشورة يف هذا الكتاب وإن متت باللغة العربية نظرًا لكونها لغة "
القرآن الكريم، إال أّن أول حترير لنتائجها مت باللغة الفرنسية ثّم ترمجت إىل اللغة العربية. 

ب يف األمر، هو أّن اختيار اللغة الفرنسية مل يكن اعتباطيًا، لذلك سوف جيد والعجي
القارئ يف هذه الدراسة مالحظات حول ظاهرة التطابق بني هاتني اللغتني ومقارنات بني 
. بعض الكلمات فيهما، سواًء كان ذلك على املستوى الصوتي أو املعنوي أو كليهما

باط اللغة الفرنسية باللغة العربية، كما أّن ترمجة اآليات وهذه الظاهرة تظهر جليًا مدى ارت
القرآنية إىل اللغة الفرنسية )يف النسخة الفرنسية من هذا الكتاب( تسرتعي انتباه القارئ 

 . (0)"نظرًا لكثرة ما يتجلى فيها من هذه الظاهرة 

ه، فمثاًل وهو حيشد يف كتابه الكثري من األمثلة اليت حياول من خالهلا إثبات نظريت
 يقول:

بالفرنسية. كما أنها قريبة صوتيًا  "/غروتgrotte "بالعربية تعين "كهف"ولفظة "
مفخمة. فهاتان الكلمتان قريبتان صوتيًا ومعنويًا يف اللغتني.  "/كافcave"من لفظة 

يستخدم إلخفاء أشياء موجودة فعاًل بغية حجبها مكان خفي حتت األرض  "الكاف"فـ
 .(3)"كشفها إىل حني نضجها وبلوغها، متامًا كأصحاب الكهفعن األعني وترك 

 
                                                 

 .25ص  (2)

 .03ص  (0)

 .254)ب.ت(، ص قبطين، (3)



  

 ويف موقع آخر يقول:
لفرنسية اليت تعين با "/إكريecris`"قريبة صوتيًا من لفظة  "اقرأ"ولفظة "

بالكسر وتقابلها صوتيًا "ل"اليت تنطق "lis"تقابلها بالفرنسية كلمة  "اقرأ". و"كتبا"
 .(2)""أقرن"ومعناها  "/لlie"كلمة 

 خالل كتابه يصر على اعتبار ذلك مظهرًا إعجازيًا، يقول:من وهو 
أو يف بعض -، سواء كانت صوتية من الالئق هنا اإلشارة إىل قوة املعادالت البليغة"

املوجودة بني اللغتني العربية والفرنسية. إنها يف الواقع مثال حي لتعدي  -األحيان معنوية
نها تبني بوضو  أّن ما من لغة واأللسن. كما أ حواجز اختالف اللغاتاإلعجاز اإلهلي 

  .(0)"ويف كتاب مبني إال

فهو باإلضافة إىل موقفه الذي يتبنى وجود عالقة  املقاربة بني ألفاظ اللغة العربية: .0
صوتية ومعنوية بني اللغتني العربية والفرنسية، فإّنه ال جيد حرجًا من استبدال كلمة عربية 

 :، مثال ذلك قولهمعاني وروابط جديدةبأخرى عربية للوصول إىل 

ڱ    ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ): "بكة"إّن مكة يف القرآن ذكرت باسم آخر هو "

اليت تعين  "بّكَت"قريبة من كلمة  "بكة"، وكلمة [12 ]آل عمران:   (ڱ ں ں
. فالتبكيت -عليه السالم -. والغلبة باحلجة هي إحدى صفات إبراهيم "غلب باحلجة"

إىل أن يصبح اخلصم ال يستطيع قواًل وهو ما يطابق بالضبط معنى هو التكلم باحلجة 
 صوتًا ومعنى. "/كلوي لو بك clouer le bec"العبارة الفرنسية

عليه -بيت اهلل، وهو أيضًا الغلبة باحلجة، مثلما فعل إبراهيم  "قصد"واحلج إن هو 
 مع معاصريه: فالقصد والغلبة باحلجة يلتقيان. -السالم

الغلبة "ليت استعملت مبعنى القصد جيب أن تفهم أيضًا مبعنى فكلمة احلج ا
ۉ . ..)كقدوة تتبع يؤكد ذلك:  -عليه السالم -. القرآن حني ذكر إبراهيم "باحلجة

موجود مبكة قريبًا  -عليه السالم -. ومقام إبراهيم [211 ]البقرة:(ې ې ې ې ى

                                                 

 .255)ب.ت(، ص قبطين، (2)

 .256)ب.ت(،ص قبطين، (0)



  

على  -عليه السالم -براهيم من الكعبة. وهو آثار قدمني يف الصخر ينسبها بعضهم إىل إ
ال ختص املعنى املادي فحسب  (ې ې ى)أنها املكان الذي وقف به قائمًا. وعبارة 

أي املكان الذي قام به، بل يزيد عليه ليصل إىل املقام العالي الذي ناله بأعماله. ومن جهة 
  .(2)"أي ما عمله "ما قام به"من عبارة قريبة جدًا  (ې   )أخرى فإّن لفظة 

وهو يف هذا اجملال يهتم بعدد حروف الكلمات وتكرارها  االهتمام باألعداد: .3
وعدد كلمات اآليات وأرقامها، وعدد السور وأرقامها الرتتيبية حسب ترتيب املصحف 

. كما ويذكر بعض (0)زول، ويورد اجلداول اليت تبني هذه األعدادـوحسب ترتيب الن
سالة اليت يريد إيصاهلا. يقول يف حديثه عن موقع يف كتابه مبا خيدم الر املتفرقةاألمثلة 

 :ا املوقعذوميزة ه (33:"ص"، و29:"مريم"السورتني )

 (09)بصفة متقابلة وبشكل رائع يف جمموع السور  (33)و( 29)تتوزع السورتان "
 . عند العد جند:(9)و( 29)املرموزة باحلروف، إذ أنها تقيم رابطًا جديدًا بني 

 9(29)وف قبل السورة سور مرموزة باحلر. 

 9 (33)والسورة  (29)سور مرموزة باحلروف بني السورة. 

 9(3)"(33)ور مرموزة باحلروف بعد السورة س. 

 وأوهو ال يكتفي مبجرد العد، بل يتعداه إىل حساب هذه األعداد جبمعها أو ضربها 
 غري ذلك، فيقول مثاًل:

يف ترتيب ( 96)سورة زيل هي الـإّن سورة العلق أول سورة يف ترتيب التن"
 املتبقية من القرآن. (29)سورة، فهي أوىل السور ( 224)املصحف. والقرآن يعد 

( 29)األخرية يف املصحف هو مضاعف ( 29)إّن جمموع أرقام ترتيب هذه السور 
بالضبط أي العدد الوسط ( 225)يف ( 29)وهذا أمر عادي، كما أّن كونه حاصل ضرب 

                                                 

 .246-245ص )ب.ت(، بطين،ق (2)

 .422-390ص )ب.ت(، انظر: قبطين، (0)

 .096)ب.ت(، ص قبطين، (3)



  

أيضًا... لكن الشيء غري العادي حيث يظهر اإلعجاز القرآني هلذه السلسلة، أمر عادي 
ـزيل. يف ترتيب التن (29)يف ترتيب املصحف هي السورة  "الفيل"( 225)هو أّن السورة 

 .(2)"(225)هذا هو مضروب  (29)و

 اهلجائي ويف حساباته لألعداد الرتتيبية للحروف يستخدم أ. قبطين الرتتيب
ذلك فإنه جيمع يف كثري من األحيان منازل األرقام، وال للحروف، وليس األجبدي، وك
فإذا نظرنا إىل احلروف العربية يف ترتيبها األلفبائي جند  "جيمعها كعدد كامل، فيقول مثاًل:
( وأّن 03( وأّن الالم هو احلرف الثالث والعشرون)2أّن حرف األلف هو أول حرف )

عنا األعداد الرتتيبية ملواضع احلروف (. فإذا مج06اهلاء هو احلرف السادس والعشرون )
 :29عددًا عددًا حلصلنا على  "اهلل"املكونة السم اجلاللة 

 الـــــــلــــــــه                 

            2   03               03                 06 

                    2+3+0+3+0+6+0=29"(0) 

لسابقني فإّنه اص:فكما يتضح من املثالني ااالهتمام ببعض األعداد بشكل خ. 4
اهتمامًا كبريًا ويبحث عنه بطرق خمتلفة، ويولي اهتمامًا ألعداد أخرى  (29)يهتم بالعدد 

 . (3)وغريها من األعداد( 32)والعدد ( 23)والعدد  (9)والعدد (5)كالعدد 

 ويبحث عن روابط بني هذه األعداد، فيقول مثاًل:

                                                 
. وأما معنى كلمة "مضروب" لكل عدد طبيعي )صحيح موجب( 064-060)ب.ت(، ص قبطين، (2)

 مثل ن ، ُيسمى حاصل الضرب: 
 مضروب العدد ن.  2×  0×  3( ... × 0 –( )ن 2 –ن )ن      

[http://www.schoolarabia.net/math/general_math/level3/montatham/montatham1.htm[ 
وعليـــه فـــالكالم هنـــا غـــري مفهـــوم والعالقـــة بـــني الـــرقمني غامضـــة، ألّن مضـــروب          

أكرب من ذلك بكثري. ويبـدو أّنـه يقصـد العـدد      225 ، ومضروب202645222423330222=29
 (.225املضروب سابقًا يف )

 .296ص (0)

 .252-252انظر: ص (3)

http://www.schoolarabia.net/math/general_math/level3/montatham/montatham1.htm


  

 .(32)و  (29)ا فيما سبق العالقات الوطيدة بني العدد ومن ناحية أخرى رأين"

 وللتذكري:

  املدثر(. (74)من السورة  (32)ورد يف االية  (29)أن العدد ( 

  من  (32) اآليةن موجودة يف ليت تكون البسملة الداخلية بالقرآا (29)إن احلروف
 )النمل(. (07) السورة

  ن حسب ترتيب املوجودة يف القرآ ( املختلفة32)هو أول األعداد  (29)أن العدد
 املختلفة يف ترتيب املصحف. (32) األعداد آخرزيل وـالتن

  إىل السورة  (29)سورة مرموزة بالرمز الشرقي / الغربي من السورة  (32)توجد
 . (2) (32) اآليةيف  (29)حيث جاء ذكر العدد  (74)

عن تشابه بني احلروف  حيث يبحث أ. قبطين املشابهة بني رسم احلروف واألرقام:. 5
األعداد، كما واألرقام من ناحية الرسم، ويصل بذلك إىل كلمات مستخرجة من بعض 

 :هقوليف 

وأّنه ال  "5"قريب جدًا من رسم العدد  "كـ"ونالحظ هنا أّن رسم حرف الكاف :"
 حروف: "4"يبقى بعد حرف الكاف إال 

 كـلبـهم                       
                       5         4321 

وأربعة يف لفظة  "الكلب"ة يف لفظ( 1) ( مرات يف القرآن،5ُذِكر ) "الكلب"و
 .(0)"كلبهم"

( جيلي حرف القاف )قـ( 9ألّن العدد ) "حق"يعين "19"كما يستنتج أّن العدد 
   .(3)"حـ"جيلي احلرف  " "1والعدد 

                                                 

 .377)ب.ت(، ص انظر: قبطين، (2)
 .237ص (0)
 .!!. والتجلية املقصودة من خالل التشابه بني احلرف والرقم206-204انظر: ص (3)



  

م ذلك ليصل من آية ألخرى ويستخد الربط بني الكلمة واستخداماتها يف اللغة: .6
برابط من االستخدام اللغوي يعتقد بوجوده، وذلك كما يف حماولته الربط بني قصة 

 أصحاب الكهف وبني النار، فقال:

.يف حني تستخدم "الكلب"تنتهي بعدة  "الكهف"ومن ناحية أخرى فإّن عدة "
لحة النارية، لتسمية العنصر الذي حيدث عملية إطالق النار يف األس "الكلب"كلمة 
 لكي يتم إطالق النار. "الضغط على كلب املسدس" فيقال:

   (ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک)ر بقوله تعاىل: نذّك ويف إطار الكالم عن إطالق النار

فيها "القلب"اليت يصبح  "الساعة"يأتي يف الوقت ويف  "البعث". إّن [42 ]املدَّثر:
 .(2)"كلبًا"

ربط بني أعداد  إذ تاب اهلل وبعض التواريخ:من ك الربط بني األعداد املستخرجة .7
 استخرجها من القرآن الكريم واحلج فقال:

( 24( احلج يف ترتيب املصحف توجد )00( التوبة إىل السورة )9ومن السورة )"
 ...سورة

املسلمني، الذي كان  (0)وهو أب –عليه السالم  – إبراهيممثل رقم سورة  (24)
 ن باحلج.من أّذ أول

 –ج يف هذا القرن بل و يف هذه األلفية من تاريخ ميالد السيد املسيح ح آخرأما 
 (06)املوافق لـ  (2429)من ذي احلجة سنة  (9)فقد مت يوم عرفة بتاريخ  –عليه السالم 
( من شهر من 06)من شهر يف حساب قمري وافق يوم  (9). فيوم (2999)من مارس 

مرات يف السورة  (9)اليت جاءت  "مرحي"هذا يوافق متاما ورود لفظة حساب مشسي، و
كلمة يف  آخركلمة الرحيم هي بسملتها )و زيادة عن (06)مرات يف السورة  (9)و  (9)

 البسملة(.

                                                 

 .233انظر: ص (2)

 كتاب.الكلمة كما جاءت يف ال (0)



  

زد على ذلك أن شهر مارس هو الشهر الثالث من السنة امليالدية، و ذو احلجة هو 
  ( يف التاريخ اهلجري:20ثاني عشر )الشهر ال

20 -  3  =9 

يف التاريخ  (99)يف التاريخ اهلجري توافق السنة  (29)هذا فإن السنة وزيادة على 
 امليالدي.

. كما يالحظ أنه و عموديًا فوضع التارخيني بهذه الطريقة يسمح بقراءة السنتني أفقيًا
 (24)تشري إىل السورة  (24)، و(24)إىل  (2)لكتابة األعداد من  عددًا (29)ال بد من 

 .(2)"و احلاج األول (، أب املسلمنيإبراهيم)

يتحّدث عنها يف عدة وهو يف كّل ذلك حياول أن يثبت أّن يف القرآن رسالة مضمنة، 
 مواضع من كتابه، يقول يف موضع منها:

... فهذا العلم اجلديد الذي يوحيه القرآن نفسه إّنما هو إعراب لغة معجمة يف "
ها من خالل عالقاتها القرآن. فالعالقات بني معاني الكلمات واآليات تفرض نفس

 .(0)"الرياضية. فنحن أمام معادالت رياضية حبتة

وكما يرى فإّن هذه الرسالة متعلقة بيوم القيامة وما يسبق ذلك من ظهور املهدي 
 ، بل ويراها متعلقة بكل ما هو خفي عن اإلنسان، يقول:(3)-عليه السالم -واملسيح 

حدها حترر اإلنسان من عبئه الثقايف إّن الرسالة العلمية املضمنة يف القرآن لو"
رسالة تتعدى ذلك: فعلى غرار القرآن الذي ال توجد به أدنى عبارة أو الثقيل. وهذه ال

كلمة أو حرف وليد الصدفة، بل على العكس من ذلك ختضع ملنطق معني ولرسالة 
 ي القدرة على قراءةواصبة، فإّن هذه الرسالة تنبئ بكشف الغطاء عن اخللق كله، أ

 .(4)"وتفهم كل شيء
                                                 

 .249-243)ب.ت(، ص انظر: قبطين، (2)

 .024-027. وانظر: ص279ص( 0)

 .093ص (3)
 . وأرى أّن هذا الكالم من التهافت حبيث ال حيتاج إىل رّد.023)ب.ت(، ص قبطين، (4)



  

 : (1)عاطف حممد العزايزة 344411

 "أسرار احلروف واآليات يف رسالة القرآن العجيب"كتب أ. عاطف العزايزة مؤلفه 
البحث يف نوعية  يف اإلعجاز العددي، وفيه يطر  فكرة جديدة يف هذا اجملال، وهي فكرة

ليت يعرب عنها بقوله يف مقدمة ، وايف اآليات الكرمية وتسلسلها العددي احلروف املستعملة
 حبثه:

إعجاز اآلية القرآنية يف عدد كلماتها، يف نوعية احلروف العربية اليت البحث يدرس "
 تؤلفها، ويف جمموعها املتسلسل.

من أجل ذلك أقول بأّن القرآن العظيم نزل بلسان العرب ولغتهم، لكن الذي "
وقاعدة حمكمة غري مستطاعة ألحد من  ًامييزه عن لغتهم ولغات العاملني أّن للغته نظام

يف هذا القرآن العظيم )شيفرة( معينة لرتتيب آياته -جلت قدرته-البشر. لقد استخدم اهلل 
وتأليفها يظل من املستحيل علينا فك رموزها ما مل نعرف الطريقة اليت بنيت بها هذه 

بة وفق حقيقة حسابية )الشيفرة ( القرآنية املعجزة، فآيات القرآن العظيم مصفوفة ومرت
 .(0)"مبنية على أساس نظام التسلسل العام لألعداد احلسابية...

وبعد أن يطر  بعض األمثلة اليت يوضح من خالهلا فكرته يقول مؤكدًا صحة ما 
 وصل إليه:ت

وأحكمها وفق  مما سبق يتضح أّن ربنا جلت حكمته قد أبدع رسالة القرآن العظيم"
انسجمت وفق نوعية حروفها ثم كذلك وفق جمموعها قاعدة عددية قد توافقت و

 .(3)"املتسلسل...

ويالحظ عليه أّنه مل حيدد لنفسه  ميأل صفحات كتابه باألمثلة اليت يدعم بها فكرته،و

                                                 

علـى شـهادة    لم، حاصـ 2962عاطف حممد العزايـزة: ولـد يف َشـعب اجلليـل يف فلسـطني، عـام        (2)
خ والعلوم السياسية، يعمل يف تدريس التاريخ والدين اإلسالمي يف املدارس البكالوريوس يف التاري

 م( الغالف[2995) ]العزايزة، الثانوية.
 .3م(، ص2995) العزايزة، (0)

 .22م(، ص2995) العزايزة، (3)



  

آية من أي  ة، فهو خيتار أّيمنهجًا يف اختيار اآليات، أو األسس اليت يعتمدها يف العد
 .دامت حتتوي العدد الذي يريد سورة، ما

وليس للرسم العثماني،   كما ويالحظ عليه اتباعه لّلفظ يف حساب احلروف
 :(2)مثااًل لذلك حاآلتي يوضاجلدول و

 : مثال على متسلسالت أ.العزايزة:3.3جدول: 
 اجملموع احلروف الكلمات ورقمها اآلية السورة
 02 25 5 [21]   (پ ڀ ڀ ڀ ڀ) احلجر
 00 25 5 [232]   (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ) الصافات
 03 25 5 [11](   ہ ہ ھ ھ ھ) الذاريات

 04 25 5 [111]     (ې ې ې ې ى) الشعراء

 05 25 5 [44](   ڎ ڈ ڈ ژ ژ) الصافات

 06 25 5 [41](   ھ ے ے ۓ ۓ) القيامة
حرفًا  (25( كلمات، و)5فقد اختار فيه جمموعة من اآليات كّل منها مكون من )

 كما بني يف اجلدول. "متسلسلة"املكرر  بغري املكرر، ويكون جمموع حروفها مع
ويعرض يف كتابه منوذجًا آخر هلذه املتسلسالت، يراعي فيها عدد حروف كل كلمة، 

 : (0)كما يف هذا اجلدول
 : منوذج آخر للمتسلسالت:3.4جدول:

)أي أعداد حروف  الرتاكيب ألفاظها الكلمات اآلية السورة
 الكلمات املكونة منها اآلية(

... ... ... .... ... 
 5430 (ڇ ڇ ڍ ڍ) 4 2 الناس
 5430 (ڌ ڎ ڎ ڈ) 4 24 التكوير

                                                 

 .23-27ص م(،2995) العزايزة، (2)

 .69-63م(، ص2995) انظر: العزايزة، (0)



  

 6430 (ٺ ٺ ٺ ٺ) 4 54 الصافات
 6430 (ۇ ۆ ۆ ۈ) 4 29 االنشقاق
 7430 (ۉ ې ې ې) 4 3 املدثر
 7430 (ڳ ڳ ڱ ڱ) 4 26 االنفطار
... ... ... .... .... 

منها كلمات اآلية تصاعديّا،  وهنا ال بد من مالحظة أّنه يرتب األعداد اليت تتكون
 .وال يذكرها كما هي يف ترتيب اآلية

 :(1)فاتح حسين حممود أ.( 12

فقام بإعداد حبث وهو من القلة الذين كتبوا يف معارضة فكرة اإلعجاز العددي. 
إعجاز القرآن لطلبة الدراسات العليا يف كلية الشريعة باجلامعة  الستكمال متطلبات مادة

 .(0)"اإلعجاز العددي يف القرآن بني احلقيقة والوهم"اه األردنية، مّس

بعد املقدمة يتحدث أ. فاتح عن فكرة العد واإلعداد يف القرآن، ويقول إنها ليست 
ربيبة يهودية، حتدث اليهود فيها منذ فجر اإلسالم وما زالوا فكرة معاصرة، بل هي 

على إنشائها وحتميلها هذه قائمني على رعايتها من خالل فرقة البهائية اليت عملوا 
ئلون باإلعجاز العددي األصول اليت اعتمدها القاالدعوة. ثم ينتقل إىل احلديث عن 

 :ضمن الفصول اآلتية

 لفصل األول من كتابه، ويتحدث فيه عن املباحث اآلتية:وهذا هو عنوان ا مرجعية دينية: -2

 زاق نوفل ومن : فيتحدث عن نظرية عبد الرالتوافق العددي يف القرآن الكريم
حذا حذوه يف التوافق العددي أللفاظ القرآن، ويعارضها ويقول بسقوطها 

يف القرآن، ويقول ل السباعيات والثالثيات ووتهافتها. ثم يتحدث عما كتب ح

                                                 

لى درجة املاجسـتري يف التفسـري وعلـوم القـرآن، ويعمـل مدرسـًا يف       فاتح حسين حممود: حاصل ع( 2)
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 .(2)تقسيمات غري مقبولة إنها

وأما يف حديثه عن كتاب أ. عاطف العزايزة، فيعارضه بشدة، ويذكر أمثلة لكالم 
 العزايزة، وهنا يسأل ذكرها أ. لبشر أمكن تقسيمه إىل متسلسالت كاليتمن كالم ا

 (0)فاتح: أين اإلعجاز يف ذلك؟ أ. 

وبنفس الشدة يف املعارضة يعرض ملا كتبه املهندس عدنان الرفاعي يف كتابه 
، وابن خليفة "الرياضيات يف القرآن"، وخليفة عبد السميع خليفة يف كتابه "املعجزة"

، "معجزة القرآن العشرية يف كشف سباعية وثالثية أوامر القرآن الكريم"ابه عليوي يف كت
 .(3)وغريهم

  االعتماد على التوافق العددي يف حديث النيب-  -  وإحصاءات الصحابة
وهي بضعة أحاديث وآثار يذكرها ويرد على االستدالل  رضوان اهلل عليهم.

 .(4)بها

حقيقته يتحّدث عن من الكتاب، وعنوان الفصل الثاني  وهو لساب اجلّمل: -0
فينقدها ويرد ت بعض القائلني باإلعجاز العددي له، واستعماالته، وعن استعماال
 .(5)بسام جرار يف ذلكأ.عليها وخاصة على ما كتبه 

، وعالقة ذلك بالبهائية، 29وهنا يتحدث عن أصل االهتمام بالعدد  :91الرقم  -3
، ويذكر يف 29ول إعجاز الرقم أصحاب اإلعجاز العددي ح وينتقد ما ذكره

حرفًا، ليدلل بها على  29املقابل عبارات كثرية مرفوضة املعاني، ومكونة من 
 .(6)بطالن قوهلم
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بهذا الفصل خيتم كتابه، ويذكر  تناقضات وقع فيها كتاب ما يسمى باإلعجاز العددي: -4
هم أّن عجاز العددي،كذكر بعضفيه بعض ما رآه من تناقضات يف كتب املؤيدين لإل

مرة، يف حني أّن هذا الرقم غري صحيح،  29ذكرت يف القرآن  "اسم"كلمة 
 .(2)"اسم"وليس  "بسم"باإلضافة إىل أّن رسم الكلمة اخلاص بالبسملة هو 

ادات قفاتح حسين فيما يتعلق بانت وجدير بالذكر أّن أ. بسام جرار رّد على كتاب أ.
 ردوده غالبًا بالعنف والشدة. حسين على كتاباته وكتابات غريه، واتسمت أ.

 عاطف علي صليـيب:( 13

 د فكرة اإلعجاز العددي.يف تأيي "أسرع احلاسبني"ف كتابه وقد أّل

ويعتربها فتحًا لعلم جديد اإلعجاز العددي لفكرة بداية كتابه يظهر محاسًا قويًا  يف
 يقوم على االستقراء فيقول:

جتهاد ، يعتمد االستقراء وليس االيمعلم جديد مكنون يف القرآن الكرُأبشُِّر ب"
، وذلك بالتعامل مع عدد احلروف والكلمات واآليات كوسيلة لفهم القرآن الكريم

والسور. كما أبشر بأن اهلل قد أذن حبربه على أكلة الربا من اليهود الذين استكربوا يف 

 "...)0(األرض

رآني الذي ال و جيزم بأّن هذه األعداد هي وجه جديد من وجوه اإلعجاز الق
 يستطيع أحد اإلتيان مبثله فيقول:

ولكن اهلل سبحانه وتعاىل، يأبى إال أن يتم نوره، فإذا بنا نكتشف أن القرآن الكريم "
، كلها تتمتع مبزايا ة، ثم سالسل عددية مرصوفٍة رصفًايشتمل على منظومة رقمية وعددي

ت مشابهة خبصائصها، ألنها حسابية ال ميكن ملخلوِق أو عامل رياضيات أن يوجد تشكيال
تشكيالت ومرصوفات ومعكوسات تشده العقول بدقة إحكامها ومرونة تفاعالتها 
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 .(2)"(09-03-29-27-23-22)ةاحلسابية بالنسبة إىل الثوابت العددية القرآني

 ثّم يتحّدث عن دوره الذي قام به يف خدمة هذا العلم فيقول:

إىل مجهور واسع من الباحثني ليستكشفوا ما ...فما أقدمه هو حبث استقرائي حيتاج "
حيويه هذا اإلعجاز من معطياٍت، وما يتفرع عنه من تأويٍل وأحكاٍم، ال أدري ما حدودها 
وما نتائجها يف الفقه والشريعة، فما أنا إال جمتهُد جاهدت يف اهلِل فهداني املوىل عز وجل 

ذهلة يف ترتيب السور القرآنية يف إىل الشيفرة القرآنية الرقمية، ثم تلك العالقات امل
العالقات احلسابية احملكمة بني ترتيب السور  مزيل، ثـثم يف ترتيبها يف التن املصحف 

وعدد آياتها، وفواتح السور من احلروف املقطعة اليت اجتهد فيها كثريون، فأضفت إىل 
 .(0)"اجتهادهم بابًا كبريًا خيلب العقول

 ا حتدث به سابقوه.مبعنها  يتحّدثوذكر آيات سورة املدثر، يثّم 

 وحيدثنا عن بداية قصة حبثه فيقول:

، وكان حضوري كاماًل عندما بدأ اإلمام بتالوة كنت خلف اإلمام يف صالٍة جهرية"
( فكانت 25) ( إىل اآلية2فتال اآليات من اآلية)  سورة القيامة بعد الفاحتة العظيمة،

وبدءًا من اآلية   له، ا تقريٌع لإلنسان وإنذاٌروفهمت أنه  تريٍة واحدة،منظومًة على و
( شعرت أن موضوع الكالم قد اختلف، وملا كنت ال أحفظ هذه 29) ( وحتى اآلية26)

 أو أنه قد خلط  ،ت أن اإلمام قد خرج عن نص السورةفقد ظنن ن ظهر قلب،السورة ع
هل خرجت : ةألت اإلمام بعد فراغنا من الصال، فسنص سورٍة أخرى بنص سورة القيامة

، بأنه لو خرج عن نص باستغراٍب متعوذًا باهلل العظيم ؟!. فأجابينعن نص السورة
فكان احلكم  القرآن الكريم،  . فاحتكمنا إىللون فورًاالسورة الكرمية يف التالوة لرده املص

 .(3)"أنه مل خيرج عن نص السورة ...

لم أّن وراء ذلك سرًا، استغرب هذا التغيري يف موضوع اآليات، فع هويتابع أّن
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، فرجع إليه وقرأه، ثّم قّرر التأكد من وعندها تذّكر البحث الذي نشره حممد رشاد خليفة
حصل على الوقت  ذلك أرقامه، واكتشف األخطاء الكثرية اليت وقع فيها خليفة. ويف

، "يف القرآن الكريم )مقدمات تنتظر النتائج(29إعجاز الرقم  "كتاب أ. بسام جرار 
 .(2)عجب به، وهكذا استمرت قصته مع اإلعجاز العدديفأ

يب عن رسم املصحف، وعدم وصول العلماء ـبعد ذكره قصة كتابه، يتحّدث أ. صلي
رسم "قدميًا لتعليالت مقنعة لرسم املصحف، خمتارًا يف ذلك مقتطفات من كتاب 

 .(0)لألستاذ الدكتور غامن قدوري احلمد "دراسة لغوية تارخيية - املصحف

 ثّم يتحّدث عن األسس اليت اعتمدها يف حبثه، فيقول:

بني رقمني بوحدتني خمتلفتني  عالقادمة، اجلميالحظ من العمليات احلسابية "
، وهذا ما مل يألفه الناس (3)وعكس األرقام أحيانًا، وكذلك رصف األرقام جبانب بعضها

مل يكن يتوخى الفائدة  -وهو اهلل تعاىل -يف احلساب مما يؤكد أن من عمل هذه العمليات 
املادية من احلساب واإلحصاء كما البشر، بل توخى هداية البشر إىل أن القرآن الكريم 

         تعاىل.زل من عنده ـكتاب من

 :ثوابت حسابية قرآنية وهية أعداد يعتمد هذا البحث ست

   29        09         23        03       22        27 

 وترمز إىل :  ،(4)أولية أعدادوهذه األعداد 

 عدد حروف اآلية األوىل يف القرآن ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم. هي: 29

 عدد كلمات السورة األوىل يف القرآن الكريم ) الفاتــحة(.هي  :09
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 هكذا وردت يف كتابه والصحيح "بعضها جبوار بعض". (3)

، 7، 5، 3، 0ن القواسـم إال نفسـه والعـدد واحـد، مثـل:     العدد األولي: هو العدد الذي ليس له م (4)
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 عدد سنني البعثة يف مكة املكرمة.  هي: 23

 عدد سنني البعثة كاملة.هي  :03

 .. ويتم شر  ذلك الحقًافهما من نتاج هذا البحث 27و 22ن داأما العد

 .(2)"حيث لكل حرف قيمة رمزية... كما يعتمد تراميز للحروف، 

ثّم يتحّدث عن حساب اجلّمل وما قام به أ. بسام جرار من حسابات يف هذا اجملال، 
  .(0)على أّن حلساب اجلّمل أصاًل دينيًا دليلما توصل إليه من نتائج  أّن ويعترب

، وما حتدث به احلروف املقطعة يف أوائل السوريتحّدث عن  اتاملقدم هذه بعد
ثّم يورد جدواًل يبني  .(3)السور اليت افتتحت بهذه املقاطعيذكر العلماء قدميًا وحديثًا، و

ت ويقسم هذه السور إىل جمموعا .(4)فيه جمموع هذه احلروف يف السور اليت ذكرت فيها
حبسب  الذي افتتحت به، ثّم يقسمها تقسيمًا آخر قطعيف امل حبسب عدد احلروف الواردة

اجملموعات من كال التقسيمني، احلرف األول الذي افتتحت به، وجيري حساباته على 
 .(5)( أو غريه29قسمتها على العدد )وجبمع األرقام الواردة يف اجلدول سابق الذكر، 

وردت مع حرف أما اجلدول الثالث فاحتوى على إحصاءات للحروف اليت 
 األلف، ثم قام بإجراء عمليات اجلمع والقسمة على األرقام الناجتة بالطريقة السابقة

، مضيفًا إىل ذلك بعض العمليات اجلديدة كاختيار سورتني أو أكثر وإجراء هذه نفسها
 . (6)وال يعلق على أي من هذه األرقام العمليات على األرقام الناجتة عن السور املختارة

 .(7)على املقاطع اليت احتوت حرف احلاءنفسها طّبق اخلطوات ثّم ي
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وتكرارها مضافًا إليها التكرارات نفسها ويورد جدواًل آخر يذكر فيه احلروف 
 .(2)الواردة يف البسملة

جدواًل آخر يذكر فيه نفس احلروف وتكرارها مع ما يسميه الرتميز األول والرتميز و
جمموع كل ترميز، ثم يقسمه على بعض األعداد مرة حيسب والثاني والرتميز الثالث. 

أي برصف األرقام جبوار بعضها ثم معاملة العدد على أّنه عدد واحد، وإما  "رصفًا"
 . مثاًل يقول:(0)أي مجع األعداد كاملعتاد "مجعًا"

     53342=23÷  699933ألـم )مجعًا(: "

 27704=09÷  339996نعكس: 

 645=03 ÷ 24335نعكس الناتج األول: 

 40=23÷  546نعكس هذا الناتج : 

 (3)"556329930030675004=23÷059772047779290334ألـم )رصفًا(: 

وبعد االنتهاء من هذه العمليات احلسابية على الرتميز األول، يتحدث عما يسميه 
أو   27أو  23أو  22...كما أنوه أن عمليات القسمة على "بقوله:  "معجزات رياضية"

إمنا هي من باب كشف خصائص األعداد املرصوفة أو املعكوسة أو   09أو   03أو   29
وهي معجزات رياضية واألهم أنها امليزان ملعرفة الطريق لكشف  اجملموعة مجعًا عاديًا

 !(4)"الرتاميز القرآنية ) الشيفرات (

وهكذا يستمر يف عرض مثل هذه اجلداول جملموعات احلروف املقطعة، وإجراء 
أما  ."23،29،03،09"عليها، مستخدمًا القسمة على األرقام نفسها احلسابية  العمليات

 بقوله: "09"عن سبب اختياره هلذه األرقام حتديدًا، فيعلل منها اختياره للعدد 
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 ( ثابتًا قرآنيًا؟.09عترب العدد )ِلَم َأ"

لعدد ألنه ميثل عدد كلمات السورة األوىل يف املصحف )الفاحتة(، مع العلم أن ا -2
 ( هو عدد حروف اآلية األوىل يف الفاحتة.29)

 ( سورة.09ألن عدد السور املفتتحة بأحرف مقطعة هو ) -0

( يف القرآن الكريم، وهي واسطة العقد بني هذه 09ألن سورة العنكبوت ترتيبها ) -3
 .(2)"عشرة سورة عسورة، ويليها أرب  عشرة أي يسبقها أربع السور العظيمة،

 يف رسم املصحف، فيقول: ة بعض احلروف دون غريهاثم يعلل كتاب

لب السني صادًا يف سورة من خالل دراسيت اإلحصائية هذه، فهمت مغزى ق"
ألن دقة النظام اإلحصائي تستدعي صادًا إضافية يف … يف كلمة )بصطة( األعراف،
يف مع العلم أن جذر )بصط( غري موجود  ذكورة لتكتمل املنظومة احلسابية،السورة امل

 .(0)"معاجم اللغة العربية 

، يبحث أ. عاطف (29الذي اتبعه غريه يف البحث عن العدد )نفسه األسلوب بو 
 متيز هذا العدد:فكان مما ذكر من األمور اليت  (9عن العدد )

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ) ُأنزل القرآن الكريم يف شهر رمضان، إذ يقول تعاىل: -2

 . [231 ]البقرة:   (ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

 جند أنه الشهر التاسع. فإذا حسبنا ترتيب شهر رمضان بني شهور السنة،     

، وترتيبها يف يف أوهلا )بسملة( هي سورة التوبةالسورة الوحيدة اليت ال يوجد  -0
 …التاسعة املصحف:

ہ ہ ہ ہ ھ ): السورة الوحيدة اليت وردت فيها البسملة كجزٍء من آية  -3

، 07النمل، وترتيبها يف املصحف: هي سورة  [41 ]النمل:   (ھ ھ ھ
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 .(2)( 9+  9أي )  23=  9 -07فيكون الفرق بني الرتتيبني: 

حسب ما  -وانطالقًا من سورة النمل، وحتديدًا من األرقام اليت ذكرت فيها، وهي   
 "تسعة"(، و32يف اآلية ) "بسم اهلل الرمحن الرحيم"(، و20يف اآلية ) "تسع": -يذكرها

 وال يوضح وجهة نظره يف اعتبار البسملة ضمن األرقام، بل يتابع قائاًل:(. 43يف اآلية )

الفرق بني األرقام وملا كان للبسملة مكانة حمورية يف هذه الدراسة، ومبا أن " 
فيصبح  9  رقم 20، فقلت ِلَم ال أضيف للرقم  9، 9هي  23. وألن …23 ،23الثالثة 

، فيصبح لدي رقم جديد آخر 9الرقم   32وأن أضيف للرقم   ،02لدي رقم جديد هو 
  !(0)"...39هو 

، وأعطى ثم استخرج احلروف املقطعة يف أوائل السور حسب ترتيبها يف املصحف
(، وبناًء على هذه 20لكل حرف قيمة عددية من األرقام السابقة، ابتداًء من الرقم )

 ، يقول:األرقام أجرى حساباته

األرقام حسب تسلسلها عددًا واحدًا وهو  ... ثم اعتربت املتشكل رصفًا من هذه"
 :29( وقسمت هذا العدد على 03خانة )الحظ أنها معكوس  30مكون من 

20920222222093347566574339320220 ÷29 = 

679579530202703329093420594343  

 ثم مجعت مفردات العدد األساسي أي: 

 224اخل فكان الناتج:   …+0+2+2+0+2+3+9+3+3+4+7+5+6+6+5+7

224  ÷  29  =6    

 !!(3)"هو عدد سور القرآن الكريم 224أن وكلنا يعلم 

وال يقف عند ذلك، بل يكون كلمات من هذه احلروف ويوجد هلا قيمة عددية 
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...هنا تأكدت أنين قد وقعت على درٍة مثينٍة من كتاب اهلل "بنفس الطريقة، ثّم يقول:
  .(2)"ببصائركم إن شاء اهلل االكريم، ستلمسونه

( حرفًا فقط هي احلروف 24ثّم يقرر أّن إعجاز كتاب اهلل ال ميكن أن يقف عند )
، ولذا فقد عمد إىل (0)املقطعة يف أوائل السور، بل ال بّد أن يكون يف كّل احلروف

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ) استخراج بقية احلروف من قوله تعاىل:

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

. [213 ]آل عمران:   (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ
     .(3)ثمّّ رّتبها حسب ورودها يف اآلية ووضعها يف جدوٍل يناظر جدول اجملموعة السابقة

احلروف املقطعة، وليته وقف عند هذا، بل وضع جدواًل للحروف اليت تقابل 
، و)جتذ( هي احلروف البديلة عن "كهيعص"فـ)شفوتد( هي األحرف البديلة عن 

وجدواًل آخر أحصى يف أعداد هذه احلروف البديلة يف السور املبدوءة  .(4)"عسق"
ثّم قسمها إىل جمموعات تقابل تلك اليت قّسم إليها احلروف املقطعة،  .(5)باحلروف املقطعة

 واهلل املستعان. .(6)نفسها الطريقةبباته وأجرى عليها حسا

ثّم يطر  تساؤاًل يدور حول بقية السور غري املبدوءة حبروف مقطعة، هل فيها 
لك، ثّم ذوجييب بإثبات  (؟!؟09منظومة رياضية معجزة، كتلك اليت احتوتها السور )

                                                 

 .27ص (2)

وهذا يناقض ما ذهب إليه كّل من د.رشاد خليفة وأ.بسام جرار من أن هناك خصوصـية للحـروف    (0)
 املقطعة.

 .23انظر: ص (3)

 .29نظر: صا (4)
 .02انظر: ص (5)
 .06-02انظر: ص (6)



  

موعة (، ويُصفُّ جبوار كل جم03، 03، 09، 09يقّسم سور القرآن إىل أربع جمموعات )
من ثّم يقسم كل جمموعة حسب احلروف املقطعة كما فعل  .(2)(09فواتح السور الـ )

أّنه خيرج  ، وجيري حساباته باجلمع والرصف والقسمة، وال ينبه إىل أي نتائج غريقبل
وجدنا "ثّم يقول: . (0)(09( أو)03( أو)29) ( أو27)أو (23على ) القسمةبأعداد تقبل 

ن توزع احلروف املقطعة معجز ليس يف السور اليت افتتحت يف الصفحات السابقة أ
بأحرف مقطعة فقط، بل يف كامل سور القرآن الكريم. وأود أن أؤكد أن هذا اإلعجاز 

 .(3)يشمل احلروف غري املقطعة يف كل سور القرآن الكريم أيضًا...

ر كل ثّم يعود إىل اجملموعات األربعة اليت قسم إليها سور القرآن، ويصّف جبوا
 .(4)حساباته إجراءسورة احلروف البديلة عن احلروف املقطعة، ويعيد 

  وبعد هذه الصفحات يسعى إىل الكشف عن رموز خفية يف القرآن، فيقول:

وملا كانت األمثلة اليت سبق وسردتها، عن السور اليت ال يوجد عليها أحرف "
 اء فيها.مقطعة يف القرآن الكريم، قد ثبت صحتها ودقة منظومة اإلحص

فعليه أجيز أن أفرتض وجود أحرف مقطعة )ورموز( غري منظورة على رأس كل 
، 90  سورة من السور اليت ال يوجد يف مطلعها أحرف مقطعة حسب اجلدول يف الصفحة

وهو افرتاض سليم املنحى لصحة نتائجه. وهذا ال يعين مطلقًا أنين أضيف أحرفًا إىل 
األحرف كي ما أحصي من احلروف من تلك السور، القرآن العظيم، بل أسرتشد بهذه 

  24تشاف القيم الرتميزية لألحرف الـهذا االفرتاض ال نستطيع الوصول إىل اك نوبدو
 !(5)"غري املقطعة

بهذا العلم، مستداًل حبادثة حساب اليهود   –يب مبعرفة الرسول ـويعتقد أ. صلي
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وعلى بن أبي  ذا العلم، كابن عباسلعمر هذا الدين. كما ويعتقد بعلم بعض الصحابة به
 .(2)-رضي اهلل عنهم أمجعني –طالب 

ثم يطبق ما توصل إليه من قيم احلروف فيحسب جمموع قيم احلروف املكونة 
 :(0)ألمساء اخللفاء الراشدين، ويتوصل إىل النتائج اآلتية

( 2على )ال تقبل القسمة إال   2025قيم حروف )عبد اهلل بن أبي قحافة(=  (2
 (.2أخذ ترتيب الرقم ) فقد

( وكان 2،3ال تقبل القسمة إال على )  963قيم حروف )عثمان بن عفان( = (0
   .(3( قد أشغل، فقد أخذ ترتيب رقم )2ترتيب رقم )

( 2،0،3قسمة إال على )ال تقبل ال 322قيم حروف )عمر بن اخلطاب( = (3
 .(0( قد أشغال ،فقد أخذ ترتيب رقم )2،3) وكان ترتيبا

وقبلت القسمة على مجيع األرقام  342)علي بن أبي طالب( =قيم حروف  (4
  (.4األربعة فقد أخذ الرتتيب رقم)

ويستنتج أّن  - -"حمّمد" ثّم يستخرج من أمسائهم احلروف املشرتكة مع اسم
دون تكرار أي حرف، ويذكر تطبيقات أخرى حنو  "حمّمد"هذه احلروف املشرتكة تكون 

 .(3)ذلك

ت للرتميز األول الذي افرتضه، فريبطه باللغة تارة، وبالعلم ويعود إلجراء تطبيقا
 تارة، وهكذا...ومن األمثلة على هذه التطبيقات قوله:

ھ ھ ھ ) من سورة البقرة: 033يقول اهلل تعاىل يف اآلية رقم  "

                                                 

 . 65-64انظر: ص (2)
. الحظ أّنه أعطى رقمًا السم "عثمان" قبل اسم"عمر"! والحـظ أّن القـيم وفـق األعـداد     67انظر: ص (0)

هذا يرد على من اسـتعملوا حسـاب اجلّمـل يف إعجـاز     اليت وضعها، وليس وفق حساب اجلّمل، و
 القرآن، ويؤّكد أّنه أمر خمرتع، وبإمكان أي إنسان أن خيرتع مثله.

 .67انظر: ص (3)



  

 .. صدق اهلل العظيم   (ھ ے ے

 بالرتميز األول. "حولني كاملني"حنسب قيم حروف الكلمتني 

 مــلــيــن      كــا    لــيـــن    حــــو

      222  +72 +02+75+209+57+20+32+02+75+209  =732 

 (2)"!!!! 365=  0  ÷  732وهذا الرقم يساوي عدد أيام سنتني مشسيتني 

 كما ويقول فيما يذكر من تطبيقات:

اإلعجاز العددي "املسائل التالية من اكتشاف األستاذ طلحة جوهر مؤلف كتاب "
. مل يدرج هذه املسائل يف كتابه لصدوره قبل أن أكتشف القيم الرمزية يف "سورة الفاحتةيف 

، اكتشف املسائل على دراسيت هذه وتعامل مع الرموزالقرآن الكريم، وبعد أن اطلع 
 (0)"التالية، ومجيعها بالرتميز األول...

غة العربية ويالحظ على هذه املسائل خروجها عن نص القرآن الكريم، بل وعن الل
 بكاملها، إىل نصوص أخرى كاإلجنيل، فيقول مثاًل:

 جاء يف إجنيل يوحنا، الباب الرابع عشر، من الرتمجة املسكونية ما يلي:" 

.  "ميثاق النبيني". انظر كتاب "وسأصلي لألب الذي سيعطيكم باراكليت آخر"
.  436تى ح 404وانظر من الصفحات  400لعبد الوهاب عبد السالم طويلة. صفحة 

، واختالف النصارى يف تفسريهم هلا، حيث ينتهي باراكليت  معنى كلمة حتقيق املؤلف يف
 ."سيدنا حممد "املؤلف إىل أن املقصود بهذه الكلمة هو 

 كــلـــيــت     ا    ر    بــــا             
           226  +20+43+20+57+02 +75+225  =446                
 أمحد(.  و  )حممد بامسنييف القرآن الكريم  ول ذكر الرس
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 حـــمــد     أ                مــحـــمــد            
          32+222+32 +62             20+222 +32+62 

                030              +              024         =       446                 

 .(2)"وع رموز )باراكليت ( مع جمموع رموز ) حممد +أمحد(إذًا فقد تساوى جمم

التقسيمات واخلطوات ببعد ذلك يبدأ مرحلة جديدة من كتابه وهي إعادة حساباته 
كل سورة أّن زول، فيقرر ـعلى سور القرآن، ولكن هذه املرة حسب ترتيب الننفسها 

لرقم حسب ترتيب السورة اليت حتمل نفس ا زول تقابلـحسب ترتيب النحتمل رقمًا 
يقسمها إىل جمموعات حسب احلروف املقطعة، ثم حسب احلروف البديلة، ثّم  املصحف،

 (0)وهكذا إىل آخر كتابه...

 -املذكورة سابقًا وال خيرج من كل ذلك بنتائج عدا األعداد اليت تقسم على األرقام
 . أحدها أو أكثر

 حممد سعيد عبد القادر: (14

من "ألف كتابه  -نائب رئيس حمكمة الّنقض –القادر  املستشار حممد سعيد عبد
، حتّدث يف الباب "ومعجزة الرقم سبعة يف الكتاب والسنة لغة األرقام -معجزات القرآن

 :(3)األول من كتابه عن

 وجوب اإلميان بالكتب السماوية وأدّلة ذلك. .2

 وجوب اإلميان بالقرآن الكريم وأدلة ذلك. .0

ذاكرًا بعض األمثلة عن اإلعجاز الغييب  نبذة عن إعجاز القرآن الكريم .3

                                                 

. كلمة )باراكليت( تكتب يف بعـض األحيـان )بـارقليط( و)بـاراقليط(، فأيهـا حتمـل القيمـة        63ص(2)
لة خالفية فهناك من قال أّن الباراكليت هو املهـدي املنتظر.]انظـر:   العددية الصحيحة؟ كما أّن املسأ

 [024ص0)ب ت(، ج القنوجي،

 )آخر الكتاب(.224- 69انظر: ص (0)
 .37-7انظر: عبد القادر، )ب.ت(، ص (3)



  

 والتشريعي.

 "ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل"البداية لتوضيح معجزة الرقم سبعة من خالل .4
 باعتبارها سبع كلمات.

متهيد عن معجزة الرقم سبعة يف القرآن "أما الباب الثاني والذي يعنون له بـ
ألرقام املتعلقة بالرقم سبعة كعدد اآليات فيذكر يف املبحث األول منه نبذة من ا "الكريم

ثم يذكر أمساء اهلل ... (2)والسور، وعدد السور املبدوءة باحلمد، واملبدوءة بالتسبيح
احلسنى يف جدول ويذكر عدد ورود كّل اسم منها يف القرآن الكريم واآليات والسور اليت 

وعدد ذكر  -عليهم السالم -. ثّم يف جدول آخر يبني أمساء األنبياء(0)ذكر فيها كّل اسم
. ويورد جدواًل آخر يبني عدد مرات ذكر بعض (3)كّل نيب واملواضع اليت ذكر فيها

كالتسبيح  من أمساء وحوادث وأماكن وأشياء أخرى، -كما يسميها -املواضيع اهلامة 
واملواضع ...والعدد سبعة وامرأة وموالنا وموالهم والفر  والقضاء والقصاص ومصر

 .(4)، ويوردها مرتبة حسب الرتتيب األجبدي للحروفت فيهااليت ذكر

ثّم يبدأ حديثه عن العدد سبعة يف القرآن، فيذكر عدد مرات وروده، واآليات اليت 
ويتابع إىل آخر كتابه  .(5)"مواضع اإلعجاز"معنونًا لتفسريها بعنوان ُذكر فيها ويفسرها

وبعض اآليات ، (6)عتبارها السبع املثانيدراسة العدد سبعة من عدة نواٍ  منها: الفاحتة با
، (3)، وبعض اآليات املكونة من سبع كلمات(7))ترتيبها يف السورة( اليت حتمل الرقم سبعة
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. واألحاديث النبوية اليت ذكر فيها (2)والسور اليت يتكون اسم كّل منها من سبعة حروف
ملسائل الفقهية املتعلقة . ثّم بعض ا(0)الرقم سبعة، واألحاديث املكونة من سبع كلمات

  ...، وغريها(3)والطواف بالبيت بالرقم سبعة كسن التمييز

وخيتم كتابه خبامتة يّتحّدث فيها عن كثرة معجزات القرآن الكريم حبيث ال ميكن 
 .(4)حصرها يف مؤلف وال مؤلفات، راجيًا أنه يكون كتابه قد أحاط ببعض هذه املعجزات

يتوافق عن اإلعجاز مبا ال ث يف كثري من املواضع العادية ومما يالحظ عليه أّنه يتحّد
قال فيها ﴿ من سورة األعراف:05اآلية،كما يف حديثه عن اآلية رقم مع مضمون ومفهوم 

ومن اإلعجاز البالغي يف هذه اآلية أّن "حيث يقول: ﴾حتيون وفيها متوتون ومنها خترجون
 .(5)"الضمائر كّلها تشري إىل األرض، والـأرض فقط

 )واو اجلماعة( يف اآلية ال يشري إىل األرض! وال خيفى أّن الضمري

ألمور ليس فيها ذكر لشيء من اإلعجاز كما  "مواضع اإلعجاز"وهو يعنون بعبارة 
نبذة عن فحوى السورة ومواضع "يف حديثه عن سورة املاعون حيث يقول حتت عنوان 

 :(6)"اإلعجاز فيها

 جياز عن فريقني من البشر هما:، وقد حتّدثت بإهذه السورة مكية .2

 الكافر اجلاحد لنعم اهلل، املكّذب ليوم احلساب. -أ

 املنافق الذي ال يقصد بعمله وجه اهلل، بل يرائي يف أعماله وصالته. -ب

                                                 

 .425-353انظر: ص (2)

 .522-459انظر: ص (0)

 .505-522انظر: ص (3)

 .537انظر: ص (4)
. وهو ينسب هذا القول يف اهلامش إىل القرطيب. وعبارة القرطيب هي:"الضـمائر كلـها   322انظر: ص (5)

ذا دون اإلشــارة إىل إعجــاز خــاص بالضــمائر يف [، هكــ247ص7لألرض"]القــرطيب، )ب.ت(، ج
 اآلية.
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فقد ذكر اهلل تعاىل من صفاتهم الذميمة: أنهم يهينون اليتيم  أما الفريق األول: .0
، حتى ولو بالتذكري حبّق املسكني ، وال يفعلون اخلريويزجرونه، غلظة ال تأديبًا

 والفقري، فال هم أحسنوا يف عبادة رّبهم، وال أحسنوا إىل خلقه.

يف  فهم املنافقون، الغافلون عن صالتهم، الذين ال يؤدونها وأما الفريق الثاني: .3
 صورًا وشكاًل، ال معنى، املراءون بأعماهلم.أوقاتها، والذين يقومون بها 

فريقني بالويل واهلالك، وشّنعت بهم أكرب تشنيع، بأسلوب وقد توعدت السورة ال .4
 االستغراب والتعجب.

 ؟؟"مواضع اإلعجاز فيها"وهذا كّل ما يقوله، فأين 

مواضع أثناء  فبينما يعّد كلمات اآلية كاملة يف وهو ال يّتبع أسلوبًا حمددًا يف العّد.
 مواضع أخرى، كما يف:ذكره اآليات املكونة من سبع كلمات، يكتفي ببعض اآلية يف 

 .(2)[13 ]النساء:   (ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى)

 عبد الدائم كحيل: م. (15

سورية، وحيمل  -م يف مدينة محص 2966ولد املهندس عبد الدائم كحيل عام 
دبلوم هندسة السوائل ودبلوم التأهيل الرتبوي. ويعمل  -شهادات يف هندسة امليكانيك 

روائع "واإلشراف اهلندسي. له عدة مؤلفات منها كتاب: جمال املتابعة  -يف وزارة العدل 
، وسلسلة "أسرار الكون بني العلم والقرآن"، وكتاب "اإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم

. " القرآن الكريم والسّنة النبويةاإلعجاز العلمي والرقمي يف"كتيبًا بعنوان:  30من 
 .(0)والعددي باإلضافة إىل عدد من األحباث يف اإلعجاز العلمي

بعد أن أمتمُت حفظ القرآن الكريم " يقول عن بداية عالقته باإلعجاز العددي:
قمُت بدراسة اإلعجاز  2992بدأُت أتدّبر آياته من الناحية البالغّية والتشريعّية. ويف عام 
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العلمي والعددي، وأكثر ما لفت انتباهي األخطاء يف كتب اإلعجاز العددي، وعندها 
 2993ة البحث عن املعجزة الرقمية الصحيحة مبنهج علمي وشرعي منذ بدأَََْت رحل

 . (2)"والزلت مستمرًا بفضل اهلل  تعاىل

يف اإلعجاز  -الكثرية نسبيًا -وتابع املهندس عبد الدائم كحيل رحلته مع مؤلفاته 
ضرورة عصرية للدعوة إىل  معتربًا هذا الوجه من أوجه اإلعجاز -كما يسميه -الرقمي 
 اهلل، ويف ذلك يقول:دين 

واليوم وحنن نعيش عصرًا جديدًا ميكن تسميته بعصر التكنولوجيا الرقمية نتساءل: "
هل ميكن أن حيوي هذا القرآن معجزة رقمية تناسب عصر األرقام يف القرن الواحد 
والعشرين؟ وهل ميكن هلذه املعجزة أن تقنع رؤوس اإلحلاد يف عصر العوملة بأن القرآن 

 األرقام ؟ –و كالم اهلل تعاىل، بُلَغتهم اليت يتقنونها جيدًاالكريم ه

تعجز لغة الكالم يف اإلجابة عن كثري من األسئلة مثل: ملاذا ُكتبت كلمات القرآن ...
بطريقة ختتلف عن أي كتاب يف العامل؟ وما هي أسرار احلروف اليت يف أوائل السور؟ 

عندها تأتي لغة األرقام لتقدم الرباهني ر؟ وملاذا تتكرر القصة ذاتها يف العديد من السو
املادية لكل ملحد، بأن هذا الكتاب العظيم ال حيوي طالسم أو تكرارات، بل هو كتاب 
احلقائق واملعجزات، وأن هذا الرسم املمّيز لكلمات القرآن واحلروف اليت اسُتفتحت بها 

 (0)"...بعض السور هي من دالئل إعجاز القرآن

 ثالثة أسس هي:يقوم على  البناء الرقمي يف القرآن ويرى م.كحيل أّن

 حيث يقول فيه:العدد سبعة،   (2

واجلواب عن هذا التساؤل سيكون موضوع حبثنا هذا حيث تتجّلى أمامنا ... "
وألول مرة حقائق رقمية تثبت بشكل قاطع وجود بناء رقمّي آليات القرآن العظيم، هذا 

ة ومضاعفاته. ومن جديد تربز عدة أسئلة مثل: ما هو البناء امُلحكََم يقوم على الرقم سبع
عن  اهلدف من وجود هذا البناء يف القرآن، وملاذا الرقم سبعة، وهل يعجز البشر فعاًل
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 .(2)"اإلتيان مبثل هذا البناء املذهل ؟

جيب أن تأتي " يقول فيها: معطيات العّد املأخوذة مباشرة من آيات القرآن الكريم: (0
سَور، هذه  عدد حروف، عدد كلمات، عدد آيات، عددمثل:  من القرآن نفسه

ألي واحد منا أن يتأكد منها بسهولة ويف حلظات معدودة، لذلك هي  ميكناألعداد 
 .(0)"معطيات يقينّية مرئّية

ومن خالل الدراسة العلمية الطويلة واملركزة "يقول فيها:  طريقة صّف األرقام: (3
ألرقام هي املناسبة لكشف البناء الرقمي يف قرآن تبّين أن طريقة صّف الآليات ا

القرآن الكريم. وهذه الطريقة حتافظ على تسلسل كلمات القرآن ، بينما طريقة مجع 
 .(3)"األرقام ال تراعي ذلك

الرقم سبعة يف "ومن األمثلة على ما يرى فيه إعجازًا عدديًا قوله حتت عنوان 
 :"القرآن الكريم

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ )يف القرآن يف قوله تعاىل:  ُذكر الرقم سبعة ألول مرة "

، [11 ]البقرة:   (ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی
ولو حبثنا عن اآلية اليت ُذكر فيها الرقم سبعة آلخر مرة يف القرآن جندها يف قوله تعاىل: 

 واآلن إىل هذه احلقائق الثابتة:. [21 ]النبأ:   (چ چ چ ڇ)

أول مرة، وحتى سورة  7البقرة حيث ورد الرقم إذا قمنا بعّد السور من سورة  -2
( سورة، وهذا العدد من 77آخر مرة، لوجدنا بالضبط ) 7النبأ حيث ورد الرقم  

 مضاعفات السبعة.

اآلية ( أول مرة وحتى 7ولو قمنا بعّد اآليات من اآلية األوىل حيث ورد الرقم ) -0
العدد من مضاعفات ( آية وهذا 5649األخرية حيث ورد هذا الرقم، لوجدنا )
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 السبعة أيضًا.

ألول مرة، وحتى  7ولو قمنا بعّد اآليات من أول سورة البقرة اليت ورد فيها الرقم  -3
( 5725جند عددًا هو ) آلخر مرة، سوف  7آخر سورة النبأ اليت ورد فيها الرقم 

 (2)"العدد من مضاعفات السبعة أيضًا!!آية، وهذا 

ى غريه من الباحثني يف اإلعجاز العددي سعيه ومن أهّم ما مييز م. كحيل عل
ضوابط "وزها الباحث، ويف مقاله املعنون بـ، ال يتجالتحديد ضوابط لإلعجاز العددي
 يبني أهمية وجود مثل هذه الضوابط فيقول: "اإلعجاز العددي يف القرآن الكريم

، واليت وسوف نرى أن معظم األخطاء والتأويالت البعيدة عن املنطق العلمي ... "
نصادفها يف كثري من كتب اإلعجاز العددي، سببها بالدرجة األوىل عدم االلتزام مبنهج 
علمي ثابت، وعدم وجود قاعدة أو أساس متني يعتمد عليه الباحث خالل استنباطه هلذا 

 اللون من ألوان اإلعجاز القرآني.

ى كتاب ومن هنا تربز ضرورة وجود ضوابط موثوقة ومقنعة للمؤمن احلريص عل
العلمي. الربهان ربه، والذي يرفض أن يقبل شيئًا عن القرآن ما مل يكن مدعومًا بالدليل و

وكذلك هذه الضوابط ضرورية لكل من أحب أن يبحر يف هذا القرآن من الباحثني 
ة إليه والقرَّاء واملهتمني، لرتافقه يف حبثه أو قراءته، يصحح بها منهجه وتكون بالنسب

صدق النتائج الرقمية، ليطمئن بها قلبه وينال األجر من اهلل  يقيس عليه كالدليل الواضح
 .(0)"تعاىل

جيب أن يلتزم الباحث يف اإلعجاز "الضوابط اليت توّصل إليها: ويقول ملخصًا 
العددي بقواعد صارمة أثناء تعامله مع كتاب اهلل عز وجل، وهي أن تكون املعطيات اليت 

جة من القرآن نفسه، وال جيوز له أن يقحم أرقامًا من خارج سيعتمد عليها يف حبثه مستخر
كتاب اهلل تعاىل، وأن يستخدم طرقًا علمية ثابتة يف معاجلته هلذه األرقام، وأن تكون 
النتائج اليت سيحصل عليها بعيدة عن املصادفة وأال يبين عليها استدالالت غري علمية أو 
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 .(2)"شرعية

 وبعد...

 اإلعجاز العددي اليت حصلت عليها، عرضتها عرضًا موجزًا فهذه أبرز املؤلفات يف
يبني ما فيها. ويقيين أّن هناك عددًا آخر من املؤلفات يف هذا املوضوع منتشرة يف أصقاع 
األرض ولكنها مل تصل إىل بالدنا ومل نطلع عليها؛ وإّنما قلت هذا ألّن حركة التأليف يف 

 يف أماكن كثرية من العامل. اإلعجاز العددي قد نشطت نشاطًا كبريًا
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 مظاهر اإلعجاز العددياملبحث اخلامس: 
 

إذ  تعدد املظاهر اليت ذكرها الكّتاب لإلعجاز العددي،يتبني  من املبحث السابق
أّنهم مل يتفقوا على مظاهر حمددة له، وأدىل كّل منهم بدلوه ووّضح ما يرى فيه من 

 :املظاهر مظاهر، ويف املطالب اآلتية حتديد أبرز هذه

 األعداد املذكورة يف القرآن الكريم صراحة:املطلب األول: 

كما يف اآليات الكرمية  يف كتابه الكريم بعض األعداد ذكرًا صرحيًا -تعاىل -ذكر اهلل 
 :اآلتية

 .[224 ]البقرة:   (ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب)

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ )

 .[4 ]النساء:   (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

 .[21 ]النساء:   (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ)

وأي قارئ للقرآن ميكن أن يدرك ولو بعض ما تشري إليه هذه األعداد بيسر 
–وسهولة، مبجّرد أن ميتلك بعض األدوات البسيطة كمعرفة هذه األعداد وفهم العربية 

 اللسان الذي نزل به القرآن الكريم.

 الكريم: دالالت األعداد يف القرآن 

سبحانه  -للكلمة يف القرآن الكريم وظائف عظيمة، تقوم بها كل كلمة اختارها اهلل 
هلا وظيفتها وداللتها،  لتكون يف موضع من كتابه، واألعداد كغريها من الكلمات-وتعاىل
 صلح غريها ألدائها، ومن هذه الوظائف:اليت ال ي

يف بيان ألوهيته وحده  -تعاىل -توضيح األمور الغيبية والعقائدية، كما يف قوله  .2

 ،[224 ]البقرة:( ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب) يف اآلية سابقة الذكر:

ژ ژ ڑ ڑ ) يف من حيملون العرش يوم القيامة: -عز وجّل -وقوله 



  

ڎ ڎ ) ، وقوله يف عدد أصحاب النار من املالئكة:[21 ]احلاقة:   (ک ک

 القرآن الكريم لتبني للمسلم . فهذه من األعداد اليت ذكرت يف[41 ]املدَّثر: (ڈ
أمورًا من عقيدته وجب عليه اإلميان والتسليم بها دون تأويل وال حتويل للنص 

 عن مقصده.

 فيما على املتمتع بالعمرة  -سبحانه -م الشرعية: كما يف قوله حتديد األحكا .0

ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت )  إىل احلج إن مل جيد اهلدي:

ٱ ٻ ٻ ) يف عدة املتوفى عنها زوجها: ه، وقول[212 ]البقرة:   (جث مث

عّز  -، وقوله [143 ]البقرة:(ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ) يف قسمة املرياث: -وجّل

، وغري هذه اآليات كثري جاءت األعداد فيها [22 ]النساء:   (ہ ھ ھ ھ
 لبيان حكم شرعي بأسلوب واضح بّين.

عض السابقني من أنبياء وغريهم: وذلك كما يف اإلخبار عن تفاصيل قصص ب .3

ڳ ڳ ڳ ڳ  ): -عليه السالم -يف قصة موسى  -تعاىل -قوله 

 -سبحانه -، وقوله [231 ]األعراف:(ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ )يف املدة اليت لبثها أصحاب الكهف: 

على لسان أحد املتخاصمني عند داوود -عّز وجّل -، وقوله [11 ]الكهف:(ٴۇ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ) :-عليه السالم -

. وغري هذه من اآليات اليت احتوت أعدادًا حتّدد تفاصيل [14 ]ص:   (ۀ
 دقيقة لبعض القصص.

يف  –تعاىل  -حتفيز املؤمنني ووعدهم مبا يسرهم يف الدنيا واآلخرة: كما يف قوله  .4

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ )غزوة بدر: 



  

چ ڇ  ) يف أجر اإلنفاق: –سبحانه  -له وقو [1 ]األنفال:   (ڀ

   (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

 .[122 ]البقرة:

يف عذاب  -عّز وجّل -الوعيد للكافرين وتيئيسهم من رمحة اهلل: كما يف قوله  .5

، وقوله [41 ]احلاقة:   (ىئ يئ جب حب خب مب ىب) الكافرين يوم القيامة:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ) يف اإلخبار عن هالك الكافرين: - سبحانه -

 .[31 ]التوبة:   (پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

ٱ  ) :-عّز وجّل -وذلك كما يف قول اهلل  الكشف عن حقائق الكون: .6

 .[21 ]فُصِّلَت:   (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ

 :-سبحانه وتعاىل  -بيان عظمة كتاب اهلل وكلماته: وذلك جنده يف قول اهلل  .7

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ )

ٴۇ ۋ )  :-جّل جالله -، وقوله [11 ]لقمان: (حب خب مب مئ ىئ يئ جب

 .[31 ]احلِجر:   (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

توضح أمورًا عظيمة قطعية،  هامًة ا أّن لألعداد يف كتاب اهلل معانَيمما سبق يتبني لن
 وما تضيفه من معنى قطعي كذلك، ال يأتيه الباطل وال الزيغ من بني يديه وال من خلفه.

دث عنه علماؤنا األفاضل من القيم اليت تعطيها الكلمة هذا باإلضافة إىل ما حت
القرآنية باإلضافة إىل القيمة البيانية والبالغية اليت جتمع بني كلمات كتاب اهلل، كالقيمة 

، وهذا بال شك ينطبق على األعداد املذكورة يف القرآن (2)التارخيية والعلمية واالقتصادية
بعض األعداد  -تعاىل  -يم، وهذا ما يفسر ذكر اهلل الكريم، وهلذه األعداد مثل هذه الق

   (ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ)  -تعاىل -ليب متنوعة، كما يف قوله بأسا
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، فلألعداد يف هذه اآلية الكرمية قيمة تارخيية باعتبارها تتناول حدثًا تارخييًا، [11 ]الكهف:
نة قمرية. وكما (س329) ( سنة مشسية =322ويف نفس الوقت قيمة علمية باعتبار أّن )

، فللعدد يف [23 ]العنكبوت:   (ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ) :-عّز وجّل -يف قوله 
( من خالل 952هذه اآلية قيمة تارخيية، وقيمة نفسية نفهمها من طريقة ذكر العدد )

 فضل عباس: يقول د. ،(ۆئ ۆئ)،   (وئ ۇئ ) عددين لكٍل منهما متييز خمتلف:

ة والقحط والصعوبة، والعام على العكس فالسنة: تلقي من منطوقها ظالل الشد"

 .[31 ]يوسف:   (ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ)من ذلك، قال تعاىل: 

. فالسنة تدل على القحط، والعام يدّل على (2)﴾سنني كسين يوسف﴿ويف األثر: 
 الرخاء.

وهناك فرق آخر وهو أّن السنة تستعمل أكثر ما تستعمل يف السنة الشمسية على 
ام للقمرية، وحنن نعلم أّن بينهما أحد عشر يومًا تقريبًا، ومن هنا فال حني يستعمل الع

عجب أن تدهشنا روعة التعبري يف اختيار الكلمات، حيث ذكرت السنة فيما قضاه نو  
عليه وعلى نبينا وعلى أنبياء اهلل صلوات اهلل وسالمه، وذكرت كلمة: العام جبانب املدة 

وير ملا عاناه عليه الصالة والسالم من شدة يف األمر، اليت استثنيت من ذلك، ويف هذا تص
ومقارعة ألعداء اهلل، وطول أمد، وإذا تدبرنا كتاب اهلل تعاىل، فإننا لن جند أي كلمة منها 

 .(0)"به غريها، فضاًل عن أن تسد مسدهاتش

لنا  حيث فصل   (وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ )يف التعبري ومن هنا نرى القيمة العظيمة 
يف كل قسم، وبّينا حالته النفسية يف كٍل -عليه السالم  –يت عاشها نو  نوعية احلياة ال

 منهما.

 

 
                                                 

 .324ذان، باب يهوي بالتكبري حني يسجد،  رواه البخاري، كتاب األ (2)

 .279م(، ص، ص2992) عباس، (0)



  

 عّد احلروف والكلمات واآليات والسوراملطلب الثاني: 

كيف اعتنى األقدمون باإلحصاءات املتعلقة بالقرآن الكريم والفوائد اليت قد بينت 
لماته وآياته وسوره، كانوا يسعون لتحقيقها من هذه اإلحصاءات، فعّدوا حروفه وك

 ودونوا ذلك يف كتبهم وتفاسريهم.

اإلعجاز العددي من املعاصرين فقد قاموا بهذه اإلحصاءات يف سبيل  مؤيدوأّما 
هدٍف آخر، هو إثبات ما يقولون به، وتقديم الرباهني العددية الدالة عليه، ومن ثم إجياد 

 بعض التطبيقات املستنبطة مما أحصوه.

فهي ختتلف من باحث إىل آخر، بل لعّل اليت حيددونها هلذا اإلحصاء، وَأّما القواعد 
قواعد اإلحصاء اليت بسام جرار أ.. وحيدد الباحث الواحد يتبنى أكثر من منهج يف حبوثه

 :(2)بعدة أمور هي"يف القرآن الكريم 29إعجاز الرقم "يف كتابه يتبناها 

 كل اهلاء.إحصاء التاء املربوطة هاًء، ألّنها مرسومة على ش .2

أّن حرف )ن( يف سورة القلم كتب يف املصاحف العثمانية )نون( أيضًا وعلى  .0
 .(0)أساس الصورة الثانية يتم إحصاء حرف النون يف سورة القلم

إحصاء األلف املرسومة على صورة الياء ياًء، والنربة كذلك حتصى ياًء ألّن  .3
 اإلعجاز هنا يف الرسم.

سراره، وأي رسم يعطي العدد املطلوب فهو االختالف يف رسم املصاحف له أ .4
 املعتمد.

عدم إحصاء الصاد يف كلمة )بصطة( من سورة األعراف، ويقول بعد احلديث يف  .5
أّما كتابتها )بصطة( فال بّد لذلك من حكمة فيها. واملهم هنا أن نعلم " هذه النقطة:

                                                 

 .44-40هـ(، ص2424. و جرار، )35-33هـ(، ، ص2422انظر: جرار، ) (2)
احلقيقة أّن حرف النون كتب يف هذا املوضع )ن( يف مجيع املصاحف العثمانيـة بـال اسـتثناء، ولـيس      (0)

 )نون(. صاحف العثمانيةاألمر كما يقول من أنها كتبت يف امل



  

 .(2)"يف املصحف العثماني )بسطة( أيضًاأّنها 

 ُيحصى احلرف الواحد مثل: )و، ف( كلمة، ألّن هذه عند إحصاء الكلمات ال .6
 األحرف ال ترسم منفردة.

اعتبار )مامل( كلمة واحدة يف الرسم، وكذلك )يأيها( ألنها ترسم كلمة واحدة. بل  .7
رشاد خليفة، إىل إحصاء )وما يسطرون( كلمة واحدة، ك وتعدى األمر عند بعضهم

 ، فما هو الفرق بني احلالتني؟(0)متنيوكذلك )ما أنت( بينما اعتربت )لو تدهن( كل

واألمثلة على هذه اإلحصاءات يف كتب املؤيدين لإلعجاز العددي كثرية، كإحصاء 
حروف فواتح السور، وإحصاء حروف وكلمات بعض السور واآليات كقوهلم بأّن أول 

 ما نزل من القرآن 

چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ) :-تعاىل -وهو قول اهلل 

( 76( كلمة، و)29يتأّلف من ) [1 - 2 ]العلق:   (ک ک ک ک گ  ڑژ ژ ڑ   ڈ
 .(3)(29(، وأّن رقم هذه السورة من آخر املصحف هو)4×29حرفًا أي )

ومن األمثلة على ما يذكرونه يف جمال عّد احلروف التوازن أو التساوي بني أعدادها 
 عدنان الرفاعي: م.قول يف عبارات القرآن الكريم 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ) التالية.. الكرميةآلية ا إىلولننظر "

 .[23 ]طه:   (ٺ

ڀ  )يقتضي ما حتمله الصورة القرآنية   (پ پ پ)إن ما حتمله الصورة القرآنية 

والعكس صحيح، فما حتمله الصورة القرآنية الثانية يقتضي ما حتمله الصورة    (ڀ ڀ ڀ
رة لكل ركن من جمموع احلروف املصّوهذا التناظر نراه منعكسًا يف . و.األوىلالقرآنية 

                                                 

 .43هـ(، ص2424جرار، ) (2)
 .02م(، ص2933خليفة، ) انظر: (0)
 .27-20م(، ص2933انظر: خليفة، ) (3)



  

 ..ركين هذه املسألة

 ( حرفًا 22= )    (پ پ پ)

 ( حرفًا 22= )  (ڀ ڀ ڀ ڀ )

لو أخذنا هذه املسألة بركنيها لرأيناها ركنًا جديدًا يف مسألة أخرى تشمل اآلية و
 كاملًة..

 ( حرفًا 00= )   (پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ)

 ( حرفًا 00= )  (ٺ ٺ ٺ ٺ)

وهذا ما يصوره الركن األول(، يستحق من  الذي ال إله إاّل هو )هلل تعاىلفا
 الكائنات املكلفة أن تعبده و أن تقيم الصالة لذكره جّل و عال ..

من جهٍة أخرى، فإن العبادة و إقامة الصالة ال يستحقها إال اهلل الذي ال إله إاّل و
 (2)"هو ..

 وعّد احلروف هنا حسب الرسم العثماني.

 :عّد اجلذور اللغوية اليت وردت يف القرآن الكريم ثالث:املطلب ال

بالغة القرآن مشس ساطعة ال ميكن حجبها، وهي وجه اإلعجاز الذي أمجع عليه 
. وال خيفى أّن يف اللغة العربية اليت وسعت كتاب ممن يعتد برأيهم املتقدمون واملتأخرون

البشرية، بعض هذه املقومات  اهلل مقومات ومميزات أهلتها ألن حتمل أعظم كتاب عرفته
كان أصياًل فيها، كوفرة مفرداتها وتعدد أساليبها، وعذوبة وقعها، وجاء كتاب اهلل 
فضاعف مجاهلا وأضاف إىل أساليبها، وزّينها بنجوم آياته اليت ال هي بالشعر وال هي 

هلل اصطفاها بالنثر، واليت مل يعرف اإلنس واجلّن هلا مثياًل. ويكفي هذه اللغة فخرًا أّن ا
 وحباها اخللود خبلود كتابه، واالنتشار بانتشاره.

                                                 

(2)  http://www.alargam.com/prove/ragm 



  

على مّر العصور واألزمان،  اخلالد -عّز وجّل -وال خيفى كذلك أّن كتاب ربنا 
رات، حني دستور جلميع األمم واحلضاوالذي هو شامل لكل ما يتعلق حبياة اإلنسان، ال

غة وتراكيبها مبا يتناسب وما احتواه فّعل الكثري من مفردات الل احتوى كل هذا بني دفتيه
 من عقيدة وتشريع وقصص وغريها.

صدقي البيك باعتبارها مظهرًا من مظاهر أ.عن هذه املفردات الكثرية يتحّدث 
علي حلمي موسى، أ.اإلعجاز العددي يف القرآن الكريم، وهو ينقل كالمه عما كتبه 

 فكان مما قاله:

واألفعال دون احلروف فإننا جند أّن عدد ألفاظ إذا حددنا األلفاظ بأنها األمساء "
(. ولكي نتعرف على أصول هذه األلفاظ جند أنها حتتوي 52399القرآن هو )

 - -( لفظًا هي أمساء األنبياء، والرسل، فعلى سبيل املثال ورد اسم حممد 557على)
لقرآن مرة... كما أّن من بني ألفاظ ا(69) -عليه السالم - إبراهيممرات، واسم  4

( لفظًا من أصل غري ثالثي... مثل )برزخ( اليت وردت ثالث مرات 267الكريم )
 و)خردل( اليت وردت مرتني و)سلسبيل( اليت وردت مرة واحدة...

أما غالبية ألفاظ القرآن الكريم وهي األلفاظ ذات األصل الثالثي فقد بلغ عددها 
 .(2)"كريممن جمموع ألفاظ القرآن ال %39( لفظًا بنسبة 52275)

ويتابع احلديث عن نسب اجلذور الثالثية اليت تبدأ ببعض احلروف، ثم يقول: 
، وهذا يعين أن ما ورد يف القرآن %34ونسبة اجلذور الثالثية الواردة يف الصحا  هي "

 .(0)"لث جذور  اللغة العربية الثالثيةالكريم من جذور ثالثية ميثل أكثر من ث

ه جيد أّنه من قبيل اإلعجاز البالغي، فليس اإلعجاز يف والذي ميعن النظر فيما قاال
جمرد كثرة األلفاظ، وإال لكانت معاجم اللغة هي أكثر الكتب إعجازًا، إمنا املهم اختيار 

مما سبق –يف رسالته حني قال  -رمحه اهلل-األلفاظ وكيفية الربط بينها كما بّين اخلطابي 

                                                 

 .09هـ(، ص2422) البيك،(2)
 .32-32هـ(، ص2422) البيك، (0)



  

ء الثالثة: لفظ حامل، ومعنى به قائم، ورباط هلما وإمنا يقوم الكالم بهذه األشيا" :-ذكره
 .(2)"ناظم. وإذا تأملت القرآن وجدت هذه األمور منه يف غاية الشرف والفضيلة

يؤيد هذا القول، يظهر ذلك من خالل بعض عباراته، كقوله بعد  صدقي البيك أ.و
، (0)"بالغي رائعوهذا إعجاز " احلديث عن اجلذور الثالثية اليت ذكرت يف القرآن الكريم:

إذن اإلعجاز هنا ليس عدديًا، فأي كتاب قد حيتوي على عدد من األلفاظ يقرب مما 
احتواه كتاب اهلل، ولكن أي كتاب ميكن أن يتعامل مع هذه األلفاظ كما تعامل القرآن 

 معها ؟ يقينًا ال يوجد، وهذا هو صلب اإلعجاز وحقيقته.

املرتابطة و ت املتضادةعداد الكلماأ يفالتساوي والتناسب  املطلب الرابع:

 :يف القرآن

وهو إحصاء تكرار الكلمة من القرآن الكريم، والبحث عن عالقة بني نتائج هذا 
 اإلحصاء ونتائج إحصاء كلمة أخرى مع وجود رابط بينهما.

 (الدنيا)كقوهلم إّن تكرار كلمة  ،أما العالقة بني التكرارين فقد تكون التساوي
. أو التناسب كقوهلم أّن تكرار كلمة (3)(225ويساوي ) (اآلخرة)مة يساوي تكرار كل

ومشتقاتها  (العسر)مرة، وهذا ثالثة أضعاف تكرار كلمة  (36ومشتقاتها هو ) (اليسر)
. وقد يطر  رابط ثالث غري التساوي والتناسب يربط بني الكلمتني (4)(مرة20وهو)

( مرة، وتكرار 697قاتها ومرادفاتها )كقوهلم إّن الفرق بني تكرار كلمة )الكفر( ومشت
( وهو عدد سور 224( مرة، هو)322)-بدون مرادفات–كلمة )اإلميان( ومشتقاتها 

 .(5)القرآن الكريم

                                                 

 .07هـ(، ص2337خلف اهلل و سالم، )  (2)
 .32هـ(، ص2422) البيك، (0)
 .7هـ(، ص2427أنظر: نوفل، ) (3)
 .92ص (4)
 .33ص (5)



  

 (املوت)، و(اآلخرة)و (الدنيا)وأما الرابط بني الكلمتني فقد يكون التضاد ككلميت 
 (املسلمون)، و(الدين)و (السجود)ككلميت  -حسبما يسمونه -، أو التوافق (احلياة)و
 (الطني)صعب التصور، كالرابط بني  وقد يكون الرابط غامضًا أو، وحنو ذلك. (اجلهاد)و
، فصحيح أن الطني والنطفة (2)ومشتقاته من جهة أخرى (الشقاء)من جهة، و (النطفة)و

فمنهم  ،أشقياءمجيعًا الناس ليسوا  هما أصل كل إنسان، والشقاء جزء من حياته، لكن
سعيد، فلماذا مل تتساَو مشتقات السعادة معهما؟ وكالعالقة بني املصري واألبد وشقي 

 (0)واليقني...

وأول من عرف عنه االهتمام ِبَعّد كلمات القرآن الكريم والبحث عن عالقات بني  
. فقد أورد مجلة من -رمحه اهلل تعاىل -يف العصر احلديث هو اإلمام النورسي  أعدادها

 .(3)ة وتعداد مرات تكرارها يف القرآن الكريماأللفاظ القرآني

 :ل على كلمات القرآن الكريمّمتطبيق حساب اجل املطلب اخلامس:

هو كتابة األعداد حبروف يعادل كل منها عددًا معلومًا، وذلك وفق  حساب اجلّمل:
، واألجبدية هي حروف اهلجاء العربية املرتبة يف الكلمات الثماني (4)الرتتيب األجبدي

  .(5)لتالية: أجبد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغا

، 3، ج=0، ب=2وأما القيم اليت أعطيت للحروف فهي على النحو اآلتي: أ=
، 52، ن=42، م=32، ل=02، ك=22، ي=9، ط=3،  =7، ز=6، و=5، هـ=4د=
، 422، ت=322، ش=022، ر=222، ق=92، ص=32، ف=72، ع=62س=
 .(6)2222، غ=922=، ظ322، ض=722، ذ=622، خ=522ث=

                                                 

 .020-022هـ(، ص2427انظر: نوفل، ) (2)
 .007-006هـ(، ص2427انظر: نوفل، ) (0)

http://www.alargam.com/prove/ragm501.htm 25/4/2407  )3( 

 .034ص2هـ(، ج2424) لتوجني واألمسر،انظر: ا (4)
 .22ص2هـ(، ج2424) التوجني واألمسر، (5)

 .034ص2هـ(، ج2424التوجني واألمسر، ) (6)

http://www.alargam.com/prove/ragm501.htm


  

احلسابات القرآنية فهو وأما ما يعتمد عليه القائلون بإدخال هذا احلساب على 
يف تفسرييهما، والبخاري يف تارخيه، سيأتي ذكره  (2)وابن جرير السيوطيحديث أورده 

  الحقًا.

حساب اجلّمل ضمن األقوال اليت وردت يف كابن جرير ن بعض املفسريوقد ذكر 
املقطعة يف أوائل السور، إال أّن احملققني منهم أنكروا هذا القول تفسري احلروف 

 وسيأتي بيان ذلك يف الفصل الثالث. واستقبحوه،

وأما يف العصر احلديث فأبرز املتحمسني هلذا النوع من احلساب هم أصحاب 
اإلعجاز العددي، حيث أدخلوه ضمن احلسابات القرآنية واعتمدوه يف الوصول إىل 

د اليت هلا داللتها يف نظرهم. ويعتقد بعضهم أنه رمبا كان هلذا احلساب أصل بعض األعدا
وبعد أن يورد . (0)"وقد يكون هلذا احلديث أساس ديين" بسام جرار:أ.ديين، يقول 

قد  معتربًا أّن الرسول استنباط اليهود عمر هذه األّمة من احلروف املقطعة،  حديث 
 ضعف هذا احلديث يقول: وبعد أن يذكر ،أقرهم يف استنباطهم

ينفي أن يكون حلساب اجلّمل  - -...ولكن يف املقابل مل يرد شيء عن الرسول "
أساس ديين. املهم أّنه مل تقم احلجة على النفي أو اإلثبات، وإن كان اإلثبات أرجح على 
ضوء هذا احلديث الضعيف. وال نستطيع أن نبين على هذا الرجحان، ولكن ميكن لنا 

راء أن نثبت أّن القرآن الكريم اّدخر بعض األسرار يف كلمات أو مجل، أي أن باالستق
السامية. وما الذي  القرآن الكريم استخدم هذا االصطال  الذي تواطأت عليه اللغات

 (3)"مينع ذلك، وقد نزل القرآن باللسان العربي؟!

                                                 

هـ، إمام قارئ مفسر فقيه 005هـ، وقيل 004هو حممد بن جرير بن يزيد اآلملي الطربي، ولد سنة  (2)
كـثرية مـن أهمهـا: تفسـري     مؤرخ، قيل عنه: عالمة عصره وفقيـه زمانـه، وهـو صـاحب تصـانيف      

هـ( عن تأويل آي القرآن، وتاريخ األمم وامللوك، واخـتالف الفقهـاء، تـويف سـنة     2423الطربي، )
. وابـن  330ص3م(، ج2963) . وابن خلكان،034هـ(، ص2426هـ. ]انظر: ابن النديم، )322

 [227ص0هـ(، ج2422اجلزري، )
 .52هـ(، ص2429جرار، ) (0)
 .54-53هـ(، ص2429جرار، )  (3)



  

وا به عجاز العددي، فحسبحساب اجلّمل يف إطار اإل وقد تعددت وجوه استعمال
 بسام جرار: أ.قول بعض عبارات القرآن، كما يف 

. [12 ]آل عمران:   (ڱ ڱ ڱ)عّرف املسجد احلرام يف القرآن الكريم بأنه: "

   (ڀ ڀ ٺ ) (. وعّرف املسجد األقصى بأنه:2263ومّجل هذه العبارة هو )

ا يعين هذا (، هذه جمرد مالحظة، ولكن ماذ2263. ومّجل هذه العبارة أيضًا )[2 ]اإلسراء:
 (2)"التساوي يف القيمة العددية؟!

 واستخدموه يف حساب مّجل كلمات من القرآن كما يف قوله:

بالرجوع إىل املصحف الشريف وجدت أن كلمة )سبت( وردت مخس مرات ..."
( مرات. ووفق حساب 7)السبت(، ومرتني )يسبتون، سبتهم(، وعليه يكون اجملموع )

(. وكما رأينا فإّن السبوت هو 493للكلمة )السبت(هي ) اجلّمل فإّن القيمة العددية
( سنوات من العمل، ويكون االنقطاع يف السنة السابعة. فما 6السنة السابعة اليت يسبقها )

فكان  (6( سنوات؟ قمت بضرب قيمة السبت يف حساب اجلّمل بالعدد )6هي الـ)
إىل نهاية  ق.م(935) ( وهذا هو عدد السنني من بداية العام0953=6×493الناتج: )
 .(0)"م(0200العام )

بل استخدموه يف إجياد التوافق بني عبارات من غري  ،وليس يف القرآن وحسب
 .(3)قمرية(و ) (بسام جرار حني حسب مّجل )رقيميةأ.القرآن كما فعل 

 :(4)ية، كما يف األمثلة اآلت29والرقم  كما وقاموا بالربط بني هذا احلساب

 (.29×29( أي )362يل( قيمتها العددية )عبارة )بنو إسرائ 

 ( قيمتها العددية )(.29×29( أي )362عبارة )املسجد األقصى 

                                                 

 .54هـ(، ص2429جرار، )  (2)
 .97هـ(،  ص2427جرار ) (0)
 .33-37هـ(، ص2402انظر: جرار ) (3)
 .94-93هـ(،  ص2427انظر: جرار ) (4)



  

 ( قيمتها العددية )(.00×29=423عبارة )املسجد احلرام 

 احلسابات حساب اجلّمل يف م جرار الكاتب الوحيد الذي استعملبساأ.ومل يكن 
 ه كانوغريه، إال أّن(2)"أسرع احلاسبني"صلييب يف كتابه  أ.عاطف القرآنية، فقد استعمله

وجيب "أكثر من ربط بني هذا احلساب واإلعجاز العددي، هذا مع قوله يف أوائل أحباثه: 
التنبه هنا إىل أّن حساب اجلّمل هو جمّرد اصطال  بشري، ويقتضي أن حتمل الكلمات 

 .(0)"الكثرية العدد نفسه...

 وأعداد أخرى:19العدد  املطلب السادس:

ومنذ  قرآن الكريم، حيث اعُتِبر( أهمية خاصة يف الدراسات العددية لل29للعدد )
كان هذا العدد الدراسات األوىل أساسًا من األسس اليت قام عليها اإلعجاز العددي. ف

 :حتّدث عن أهميته قائاًل هو حمور دراسات رشاد خليفة الذي

ه األبدية من أي حتريف؟ ما ما هو السر الذي سيثبت للعامل أصالة القرآن ومحايت"
أن تنكشف  -سبحانه-يف القرآن الكريم، وشاء  –سبحانه  -هي املعجزة اليت أخفاها اهلل 

 يف زمن الحق؟

بعد دراسة هذا الكتاب دراسة دقيقة واعية سيكتشف القارئ أّن الوصف التفصيلي 
السر "تعين  "املدثر"مة وأّن كل "املدثر"هلذا السر املختفي موجود يف سورة 

 !!(3)""املختفي

ويالحظ أنه يف الوقت الذي جند فيه أرقام القرآن الكريم معرفة، فإّن "ثم يقول:
 .(4)""حسابيًا حبتًا"ا يدّل على كونه هنا يقف وحده بدون تعريف، مم "تسعة عشر"الرقم 

وقد ذكر له األستاذ بسام حسابات وهو بعد ذلك يبين حبثه كاماًل على هذا العدد، 
 وجوده.ليحافظ على النظام الذي يعتقد يها لفق ف

                                                 

(2) 25/4/2407 http://www.alargam.com/prove/ragm132.htm 
 .90هـ(، ص2427جرار، ) (0)
 .5م(، ص2933خليفة، ) (3)

 .6م(، ص2933خليفة، ) (4)



  

عجيبة تسعة "وهذا العدد حمور أساسي يف دراسات بسام جرار الذي بّكر بكتابه 
فدافع فيه عن هذه الفكرة معتربًا أّن املنهج  "عشر بني ختلف املسلمني وضالالت املدعني

 .ر ذلكالصحيح يتطلب عدم رفض هذا الرقم ملا حييط به من البدع، وقد سبق ذك

إذا وجدنا نتيجة  "ويف حديثه يف تفسري اآلية الثالثني من سورة املدثر يقول:
(، 32(، فهل تصبح اآلية )29لالستقراء، أّن هناك إعجازًا عدديًا يقوم على العدد )

(، أن يكون اختبارًا 29مفهومة بشكل أفضل؟ أال يصلح اإلعجاز القائم على العدد )
 أهمية هذا العدد: ويقول مؤكدًا .(2)"ه عليهم احلجة؟ ...وابتالء للكفار، إذ تقام ب

، فإّن ذلك يعين أّن (0)( ذكرى للبشر كما نّص القرآن الكريم29إذا كان العدد )" 
البشر سيصلون عن طريق هذا العدد إىل اليقني الذي هو ذكرى وعظة وحجة وعظة. 

اإلعجاز العددي القائم  فاألقرب إىل العقل واملنطق أن نقول إّن ذلك سيكون عن طريق
وال شّك ( على اعتبار أن اليقني ال يتحصل إال عن دليل قاطع، 29على أساس العدد )

 .(3)"أن املعجزة هي دليل قاطع

 (:19ومن األمثلة على اإلحصاءات املرتبطة بالعدد )

 ( سورة29بني البسملة الغائبة يف سورة التوبة والبسملة الزائدة يف سورة النمل )(4). 

  وهذا يساوي  ( قافًا57)على "الشورى" و"ق"حتتوي كلٌّ من السورتني،
(29×3)(5). 

 ( 32يف اآلية ) ۋ ۋ ۅ ):-كما يقول بسام جرار-مجلة معرتضة من سورة املدثر

 .(6)حرفًا (29هي عبارة عن )   (ۅ ۉ ۉ ې

                                                 

 .44هـ(، ص2422جرار، ) (2)
 سيأتي توضيح معنى"النص"، ملعرفة ما إذا كان القرآن قد نّص على ذلك أم ال. (0)
 .02هـ(، ص2429جرار، ) (3)
 .54م(، ص2933خليفة، ) انظر: (4)
 .62-53انظر: املصدر السابق، ص (5)
 .03هـ(، ص2429جرار، ) (6)



  

   ( أي 362هو ) -حسب الرسم العثماني -"املسجد األقصا"مّجل عبارة
(29×29)(2). 

 ( وورد اسم نيب 23) يف سورة القصص -عليه السالم -"موسى"رر اسم نيب اهلل تك
يف مرة واحدة، وعليه يكون تكرار )موسى وهارون(  -عليه السالم - "هارون"اهلل 

ن يف مالحظة أنهما االمسان الوحيدان الوارداهذا مع  (29هو)سورة القصص 
 .(0)سورة القصص من أمساء األنبياء

  ( 57إذا أضفنا البسملة إىل آيات سورة )املّدثر( يصبح عددها )" ار:بسام جرأ.يقول
( يتكرر يف سورة املّدثر؛ فهو 57(. والالفت للنظر أّن هذا العدد )3×29آية، أي )

(، واليت تتحدث عن العدد 32)( آية، وهو عدد كلمات اآلية 29عدد كلمات أول )
(29)"(3). 

 " اآليات متسلسلة من اليمني إىل اليسار، يتكون الفاحتة سبع آيات، فإذا كتبنا أرقام
(. وإذا 420359×29) = (7654302(: )29لدينا رقم هو من مضاعفات العدد )

كتبنا عدد أحرف كل آية، متسلسلة من اليمني إىل اليسار يتكون لدينا رقم هو من 
 (:29مضاعفات العدد )

 7   6   5   4   3   0   2ات:  ـــــــاآلي

 43 23 29 22 20  27   29 عدد األحرف:

 (4)"(0070730264322×29) = (22202729432329وهذا العدد: )

( على 29تدل األمثلة السابقة على تعدد األشكال اليت أدخل من خالهلا العدد )
اإلحصاءات القرآنية، فتارة مبجرد عّد احلروف والكلمات واآليات، وتارة جبمع األعداد 

(، بل وتعددت طرق كتابة األرقام كما 29عداد على )أو طرحها، وأخرى بقسمة األ
                                                 

 .55هـ(، ص2429جرار، ) (2)
 .59هـ(، ص2429انظر: جرار، ) (0)
 .45هـ(، ص2422جرار، ) (3)
 .52-49هـ(، ص2422جرار، ) (4)



  

( هو الذي يفرض ذلك، وأي طريقة توصل إليه فال 29شاهدنا يف املثال األخري، فالعدد )
 بّد من االهتمام بها وعرضها.

(؛ بل خرج من الباحثني يف اإلعجاز العددي من 29ومل يقف األمر عند العدد )
هلا مكانة مركزية يف القرآن الكريم، كالعدد يتحدث عن إعجاز أرقام أخرى واحتال

 ( كما يلي:29حيث قام أحدهم بإجراء حسابات تتعلق به وتربط بينه وبني العدد )23

 جمموع آيات أول سورة من القرآن )الفاحتة( وآخر سورة من القرآن )الناس(  "
م اإلنسان ما  ...... علباسم . اقرأ﴿(.  كما أن أول القرآن نزوال  23(  يساوي )6+  7)

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب )وآخر  ما أنزل:  ﴾مل يعلم

( وبذلك 54( وعدد حروف األخرية )76، عدد حروف األوىل )[132 ]البقرة:   (خب
 (.  22×   23( وهو) 232( يساوي  )54+  76يكون )

ة ( معًا، َأّول سورة يف ترتيب املصحف املبتدئ29( و)23ويقرن بعضهم الرقمني )
( وآخرها هي القلم عدد 00×  23( ويساوي )036باحلروف املقطعة هي البقرة آياتها )

( من سورة املمتحنة )آخر آية من 23(، كما أن اآلية )4×  23( ويساوي  )50آياتها )
( كلمة،  كما أن أول آية  قرآنية يف املصحف واليت تتكون من 29السورة( عدد كلماتها )

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ۀ ہ ہ )( كلمة هي: 29)

وهكذا ميضي يف تعداد ظواهر  من البقرة، 23وهي اآلية    (ڭ ۇ ۇ ۆ
 .(2)"د اآليات يف السور وأرقام اآلياتعلى هذه الشاكلة مستعينا بأعدا 29و 23العددين 

(، فقد أّلف ابن خليفة عليوي 7( و)3بالبحث يف أهمية الرقمني ) بعضهم وقام
ذكر فيه أمثلة  "العشرين يف كشف سباعية وثالثية القرآن الكريم معجزة القرن"كتابه 

كثرية لثالثيات يف القرآن الكريم، منها أّن دعوة األنبياء )شعيب ونو  وصاحل وعيسى( 

                                                 

  http://www.al-mishkat.com/khedher، )3) 
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أقوامهم إىل عبادة اهلل بصيغة األمر )اعبدوا( قد وردت ثالث مرات لكل منهم . أما 
ى لسانه مرة واحدة، وعيسى وموسى معا فقد ورد اخلطاب عل -عليه السالم-إبراهيم 

، كما ورد خطاب الضالني من قريش ثالث مرات. وورد اثالث مرات أخرى لكل منهم

ڍ ڍ ڌ ڌ )بد( ثالث مرات : يف قوله تعاىل )اع  خطاب اهلل لرسوله حممدًا

وقوله تعاىل  [1 ]الزَُّمر:   (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ)وقوله تعاىل  [11 ]احلِجر:   (ڎ

: -تعاىل -وهو ال يذكر هنا قوله . [21 ]مريم:   (ڀ ڀ ڀپ پ پ پ ڀ  )

وهكذا ميضي يف تعداد ثالثيات أخرى  .[22 ]الزَُّمر:   (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې)
 يف القرآن الكريم. 

، وسباعية أمر اهلبوط، -جل وعال -األمر بالسجود للخالق  أما السباعيات فمنها:
املوجه إىل  باالستغفارداء، وسباعية األمر الزكاة بعد الن اوسباعية أمر أقيموا الصالة وآتو

 .(2) -رسول اهلل 

 للحروف: استخدام الرتتيب اهلجائي املطلب السابع:

وهو الرتتيب املعروف املتداول للحروف العربية )أ،ب،ت،ث،...(، وقد استخدمه 
عدد تابيه يف حساب قيم كاألستاذ فريد قبطين يف ك ، بعض من كتب يف اإلعجاز العددي

حسب ترتيب حروفها أرقام ، حني قال إّن "اهلل"الكلمات ككلمة لفظ اجلاللة  من
 . (0)(29=  0+6+0+3+0+3+2(، وجمموع ذلك )2،03،03،06هو )الرتتيب اهلجائي 

وهنا سؤال ال بّد منه: هل اإلعجاز وفق الرتتيب اهلجائي، أم وفق الرتتيب 
 األجبدي؟

                                                 

، ابـن خليفـة عليـوي،  دار    الكـريم كشف سباعية وثالثيـة القـرآن   معجزة القرن العشرين يف انظر:  (2)
  )مل أحصل عليه، قرأت بعض ما جاء فيـه عـرب املوقـع    م.2933-هـ2423، 2ميان، دمشق، طاإل
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 :افرتاض منظومات عدديةاملطلب الثامن: 

حني  يبـفعل أ. عاطف صلي عددية، كماافرتاض منظومات قد أبا  بعضهم لنفسه ف
...فعليه أجيز أن "، وعلل ذلك بقوله: لكل حرف من احلروف "تراميز"افرتض وجود 

أفرتض وجود أحرف مقطعة )ورموز( غري منظورة على رأس كل سورة من السور اليت 

-و .)2("سليم املنحى لصحة نتائجه وهو افرتاض ،...ال يوجد يف مطلعها أحرف مقطعة
كما ذكرت  دلياًل على صحة افرتاضاته "صحة النتائج"ما يعرب عنه بـ فقد عّد -كما ترى

   .يف احلديث عن كتابه

 :املتسلسالت العددية املطلب التاسع:

عندما انتقى آيات من القرآن الكريم تشكل أعداد  عبري أ.عزايزةوذلك حسب ت
، وقد حشد يف كتابه أعداد حروف كلماتها متسلسالت عددية حروفها وكلماتها، أو

 مئات اآليات بهذه الطريقة ليدلل على صحة هذا املظهر من مظاهر اإلعجاز العددي.

                                                 

(2)http://www.atefbook.0catch.com/index.htm   24/3/022463م.، ص. 
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 تطبيقات اإلعجاز العددي املبحث السادس:
 

كيف تعددت املظاهر اليت ُعِرض من خالهلا اإلعجاز  سبق ظهر جليًا من خالل ما
قائلني به، ومل يتوقف األمر عند تلك املظاهر، بل تعداها إىل تطبيقات العددي من قبل ال

. وليس من الغريب أن ترتبط الكلمة -كما يقولون –تستفاد منها وتزيد من فائدتها 
القرآنية باحلقائق العلمية، أو األحداث التارخيية أو اإلخبار بالغيب، فاتساع داللة الكلمة 

ة أمر ال شّك فيه. ولكنهم يتحدثون يف هذه التطبيقات من القرآن لتشمل جماالت متنوع
، ةالعلمية والتارخيي تعن عالقة بني األرقام اليت خيرجون بها من حساباتهم وبني الدالال

وهنا تظهر خطورة ما رأيناه من غياب األسس املتينة لطرق استخراج األعداد من كتاب 
 عقاًل وال نقاًل.ال ر ظنية غري ثابتة اهلل، مما قد يؤدي إىل الربط بني كتاب اهلل وأمو

 :يف املطالب اآلتية التطبيقات وسوف أتناول هذه

 ربط األعداد باحلقائق العلمية: املطلب األول:

فقد حتدث أصحاب اإلعجاز العددي عن الربط بني األعداد املستخرجة من كتاب 
عدنان م.جرار و بسامأ.احلقائق العلمية، وممن كتب يف هذا املوضوع  بعض اهلل وبني

 :كما يف املثالني اآلتيني الرفاعي وغريهما.

وربط النتائج بالعدد سورة )احلديد(  علىبسام جرار أ.حسابات  من األمثلة -2 
 .(2)الذري والوزن الذري للحديد

 حديثه عن عدنان الرفاعي من ربط اإلعجاز العددي باحلقائق العلميةم.ومما ذكره   -0
أن العالقة العددية ما بني هذه ويبسًا(  –الرب  –لبحر جمموع ورود كلمات )ا

الكلمات هي ذاتها العالقة العددية اليت تربط نسبة اليابسة و املاء على سطح الكرة 
. أي أن واحدة.( مّرة وكلمة يبسًا ترد مّرة 20كلمة الرب ترد )يقول أّن ف، األرضية

. و هكذا يكون مّرة.( 30) و كلمة البحر املعّرفة ترد .مّرة.( 23اجملموع هو )

                                                 

 .57هـ(، ص2429انظر: جرار، ) (2)



  

 هي:.. و تكون نسبة اليابسة 45( =  30+ 23جمموع ورود هذه الكلمات هو ) 
 .(2)% 72=  30/45 هي:و نسبة املاء  % 09=  23/45

 ربط األعداد باألحداث والتواريخ: املطلب الثاني:

حتدثت يف مبحث سابق عن بعض ما روي من الربط بني العدد القرآني واألحداث 
التارخيية كالذي روي حول الربط بني سورة القدر ومدة حكم بين أمية، وقد تناثرت 

احلالي على  بعض هذه احملاوالت عرب التاريخ اإلسالمي إىل أن تكثفت وبرزت يف العصر
 عجاز العددي.       أيدي الباحثني يف اإل

صة بسام جرار من خالل حسابات أجراها على ق أ.ومثال ذلك ما توصل إليه 
أصحاب الكهف، وسورة اإلسراء، فقد رأى أّن هناك معطيات تدل على أّن بداية 

 التأريخ العربي هي قصة أصحاب الكهف، فقال:

اية ظهور نظرًا لعدم منطقية الزعم اليهودي بأّن التاريخ العربي يرجع إىل بد"
لقرآن على مالحظاتنا العديدة يف قصة أصحاب الكهف يف ا اإلنسان على األرض بناًء

 الكريم، فقد قمنا بوضع النظرية التالية:

 .(0)")التاريخ العربي يرجع إىل بداية نوم أصحاب الكهف(

(، ويقسم التاريخ 329(، جيد أّن هناك أهمية للعدد )29وهو مع عنايته بالرقم )
( والثانية دورة الرقم 29منذ قصة أصحاب الكهف إىل دورتني: األوىل دورة الرقم )

 .(3)ي عدة حسابات خيرج من خالهلا مبا يدعم نظريته(، جير329)

 ما ليس من القرآن مبا هو من القرآن، فيقول:عدديًا وهو يربط 

 األيوبي هو )يوسف(. واحلقيقة أّن الكثري منا ال يعرف أّن اسم صال  الدين"
امسك هو ما اشتهرت به، ألّن األمساء هي اصطالحات تطلق من أجل التمييز 

                                                 

 http://www.alargam.com/prove/ragm انظر: (2)
 .72-69هـ(، ص2402)جرار  (0)
 وما بعدها.69هـ(، ص2402انظر: جرار ) (3)

http://www.alargam.com/prove/ragm


  

بن أيوب( ال يعرِّف وال مييِّز. أّما )صال  الدين  شّك أّن اسم )يوسف التعريف. والو
به العرب والعجم. ومعلوم أّن  احلقيقي لذلك البطل، ألنه يعرِّف األيوبي( فهو االسم

هذا البطل قد خاض معارك كثرية، وفتح بالدًا واسعة. إاّل أّن شهرته جاءت بعد )حطني( 
ملسجد األقصى. وعلى ضوء ما قلنا إليك هذه اليت كانت الطريق إىل القدس وا

 املالحظات العددية:

 034مّجل: )صال  الدين األيوبي( = 

 277مّجل: )حطني( =

 (29×29=362اجملموع = )

 (2)"وهذا اجملموع يساوي مّجل )املسجد األقصا( وفق رسم املصحف....فتأّمل!!

 ربط األعداد بالغيبيات: املطلب الثالث:

رشاد خليفة الذي اعتقد بارتباط احلروف د.ة على ذلك ما ذكره ومن أوهى األمثل
احلروف القرآنية "منذ بداية اإلسالم ارتبطت "حيث يقول:  --املقطعة بعمر أمة حممد 

ارتباطًا مباشرًا مع عمر الرسالة احملمدية، كما يتضح من احلدث التارخيي  "فواتح السور
ذي مّت تصويره من كتاب تفسري البيضاوي الذي جند صورته على الصفحة التالية، وال

ويقصد بذلك احلديث الذي جاء فيه اليهود إىل النيب وحاولوا حتديد عمر  (0)"املشهور.
 -عليه السالم -وهكذا اتفق النيب "الدين اإلسالمي من خالل فواتح السور، ثم يقول: 

عليه -ن حممد مع يهود املدينة على أّن هذه احلروف عمر الدين اإلسالمي، وملا كا
 رسالته حتدد موعد نهاية العامل. هو خامت النبيني، فإّن نهاية -السالم

ٿ ٿ ٿ )ملا كانت مشيئة اهلل سبحانه هي الكشف عن موعد نهاية العامل و

                                                 

 .20-22هـ(، ص2402جرار ) (2)
. والبيضاوي هو: ناصر الدين أبو اخلري عبـد اهلل بـن عمـر البيضـاوي     027م(، ص2933خليفة، ) (0)

الشافعي، مفسر عابد، من مصـنفاته: املنهـاج وشـرحه يف أصـول الفقـه، وأنـوار التنزيـل وأسـرار         
 .[393-390ص5هـ(، ج2426هـ.]انظر: ابن العماد، )635هـ وقيل692أويل، تويف سنة الت



  

لة اهلل اخلتامية، القرآن فمن الطبيعي أن يكون هذا الكشف يف رسا [21 ]طه:   (ٹ ٹ
 .(2)"الكريم

ثاني هي احلروف املقطعة، واعتمادًا على ذلك احلديث ثّم يقرر أّن السبع امل
الضعيف يقرر أّن جمموع مّجل هذه احلروف يساوي السنة اليت سيكون فيها يوم القيامة، 

، [31 ]احلِجر:   (ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ): -تعاىل -ويدعي أّن قوله 
ن خيرب عن موعد الساعة، ولست أدري أي رابط خفي وصل به إىل هذه النتيجة!! وكا

 ( أي أّن الساعة ستقوم يف هذه السنة اهلجرية.2729) جمموع السبع املثاني هو

وال خيفى على أي مسلم وال حتى على أي ناطق بالعربية سخافة هذا القول 
وبطالنه، فقد ثبت بالنصوص القطعية نقاًل ونصًا اختصاص اهلل سبحانه مبعرفة قيام 

 ال ميكن النقاش فيها، وقد خاض يف علم الساعة، وهذه حقيقة تعترب من املسلمات اليت
الساعة ووقتها اجلاهلون يف كل وقت، وما قاله رشاد خليفة وغريه من الكذب واالفرتاء، 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی )أجاب عليه قول اهلل تعاىل: 

ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج 

 اهلل القاعدة األبدية يف علم الساعة فقال:وقد أعلن  [231 ]األعراف: (مج جح مح جخ

 ، فكيف خنالف هذه النصوص القطعية ونرتكها إىل[31 ]فُصِّلَت:   (ٻ ٻ ٻ ٻ پ )
 أدلة واهية متساقطة تقول خبالفها !؟

بسام جرار عن زوال إسرائيل سنة  أ.ومن حماوالت التنبؤ بالغيب كذلك ما كتبه 
(م، وزوال أمريكا عام 0203زواهلا عام )حممد سالمة عن  وما كتبه أ.(م. 0200)
 .(0)مما سبق احلديث عنه ، وغري ذلك(م0223( أو )0227)

 

                                                 

 .029-023م(، ص2933خليفة، ) (2)
 .43-47ص (0)



  

      

 

 

 

 

 

 ثالثالالفصل 

 اإلعجاز العددي بني القبول والرد

 :انوفيه مبحث

 االختالف يف اإلعجاز العددي. املبحث األول:

 حماور اخلالف. املبحث الثاني:

 



  



  

خطورة موضوع اإلعجاز العددي، وأهمية الوصول  ظهر جليًا من خالل ما سبق
مدروسة، تقّدم لألمة احلقيقة ناصعة جلية، دون تدليس علمية مع تلك األفكار إىل آراء 

مع تقديم األدلة القاطعة اليت تدعم املوقف العلمي  ال تعصب وال تسرع،وال تزوير، و
 وتقويه.

هلا  الشرعية والعلمية، وال بّد وآراء كهذه ال بّد هلا من دراسات عميقة وفق األسس
السمني، ومتحق الشبهات بفظ تتطر  الغث وحت من مقارنة ومناظرة بني اآلراء املطروحة

وتقدم لألمة ما يتفق مع دينها وينفعها يف الدنيا واآلخرة. وكخطوة يف سبيل ذلك أكتب 
 هذا الفصل من هذه الرسالة.

 الف يف اإلعجاز العددياخل املبحث األول:
 

املتعلقة باإلعجاز العددي، وطرحت أفكارها يف  عد أن ظهرت كل تلك الدراساتب
ساحة العلم الشرعي، كان ال بد من أن تستفّز هذه الدراسات علماء األمة ليدلوا 

، وعن هذه املواقف بدالئهم يف موضوعها ويطرحوا آراءهم فيها ما بني مؤيد ومعارض
 إياها يف موقفني:أّول ملخصًا  أ. أمحد أمني حجاجيتحّدث 

يما موقف يرّدها بدعوى أّنها أمور تفوق فهم البشر، فليس لنا اخلوض فيها ال س" -أ
أّن األقدمني مل يبحثوا فيها، وعليه فليس لنا أن نبحث فيها، فكانوا كمن قالوا: 

م ُض. وإىل هؤالء َي(2)"...[13 ]املؤمنون:   (ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ... )
كما كان منهم من استدل على "العددي، فيقول: القائلني ببطالن فكرة اإلعجاز

 .(0)"بطالن االهتمام بالعددية بقوله إّن عدد حروف العربية غري متفق عليه ...

ملوقف الثاني وعليه أكثر العلماء، فقد تبنوا احلذر لئال يفنت املسلمون مبا هو أما ا"  -ب
مل يأتهم علم عنه،  ماغري متحكم فيه. فاكتفوا برده إىل اهلل ورأوا أال خيوضوا فيه 

                                                 

 .3)ب.ت(، ص قبطين، (2)

 .9)ب.ت(، ص قبطين، (0)



  

 .(2)"وما مل حييطوا بأمره على بصرية ويقني...
ن ائنا األفاضل ممل أجد بني علم إذ على هذا التقسيم، ه ال بّد من التعليقواحلقيقة أّن

، بل إّن اومل يبحثوا فيه اعنه يتحّدثوامل  جملرد أّن األوائلرفض فكرة اإلعجاز العددي 
 ل فيما يأتي:افحصرت األقو إليها يف موقفه من هذه الفكرة. لكل عامل أدّلته اليت يستند

 التأييد املطلق هلذه الفكرة واعتبارها وجهًا من أوجه اإلعجاز يف القرآن الكريم. -أ

 الرفض املطلق هلذه الفكرة وعدم قبوهلا وجهًا من أوجه اإلعجاز. -ب

 التوسط بني القولني. -ت

 ة:اآلتي ةوسأبني هذه األقوال يف املطالب الثالث

 املؤيدون وأدلتهم: املطلب األول:

فريد قبطين، أ.حممد رشاد خليفة ود.ومن أبرز من تبنى هذا املوقف وكتب فيه 
بل إّن منهم من  ، وغريهم ممن سبق احلديث عنهم وعرض مؤلفاتهم.وأ.بسام جرار

يتحّدث د. من أوجه إلعجاز القرآن.  هقبل رِكأعطى هلذا الوجه أهمية فاقت كل ما ُذ
... إال أّن مجيع أوجه اإلعجاز اليت ظهرت " فة عن ميزة اإلعجاز العددي فيقول:خلي

حتى اآلن كانت بدون استثناء مبنية على آراء شخصية قابلة للتفسري والتأويل، ومتيزت 
مجيعها بالتحّيز العاطفي الذي طمس عظمة هذه األوجه املختلفة من اإلعجاز رغم أّنها 

نت النتيجة الطبيعية لكون هذه الدراسات تفسريية، بالطبع حقائق واقعية، وكا
واجتهادات بشرية أن رفضها غري املسلمني كربهاٍن كاٍف على أصالة القرآن الكريم وأّنه 

 .-عّز وجّل -اهلل من عند 
فإّنها  "معجزة القرآن الكريم"أّما املعجزة القرآنية اليت نقّدمها هنا واليت مّسيت 

معجزة مادية ملموسة يف القرآن الكريم ال تقبل الشّك أو اجلدال، تقّدم للعامل ألّول مرة 
 .(0)"وليست عرضة للتفسري أو التأويل أو التضارب يف اآلراء...

                                                 

 .9)ب.ت(، ص قبطين، (2)

 .2م(، ص2933خليفة، ) (0)



  

وهذه هي النتيجة األوىل هلذا اإلعجاز "ويف تأييد ذلك يقول أ. صدقي البيك: 
ددي، ال يرّده العددي، فهو يؤكد أّن القرآن الكريم من عند اهلل تعاىل، بشكل مادي ع

معاند، وال يرفضه جمادل، يبهت الكافرين، ويلجم أفواههم وعقوهلم، إال أن يكون ممن 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ) :-تعاىل -ينطبق عليهم قول اهلل 

 .(2)"[23 ]النمل:   (ڀ ڀ

 :أدلة أصحاب هذا القول 

 الدليل األول:

ترب االستقراء هو دليل وجد من الباحثني يف اإلعجاز العددي من اع االستقراء:
 يقول أ.بسام جرار:حاجة إىل أدلة من الكتاب أو السنة، اإلعجاز العددي،  وأّنه ال 

...وتتمّيز مسألة اإلعجاز العددي بأنها قضية استقرائية بالدرجة األوىل، ومن هنا "
لكريم نية القرآن ارآن أو السّنة، ألننا نتحدث عن ِبفهي ال حتتاج إىل دليل نّصّي من الق

حرفًا، وكلمة، وآية، وسورة. أّما القول بأّن ما اجتمع لدينا من مالحظات استقرائّية 
 .(0)"لعقل السليمل إعجازًا عددّيًا فمرتوك حلكم ايشّك

 يب:ـويقول أ.عاطف صلي
أبشر بعلم جديد مكنون يف القرآن الكريم، يعتمد االستقراء وليس االجتهاد "

 .(3)"كوسيلة لفهم القرآن الكريم

  لثاني:الدليل ا

عن ابن عباس عن ي يف تارخيه وابن جرير يف تفسريه ابن إسحق والبخار هأخرجما 
  جابر بن عبد اهلل بن رئاب قال: مّر أبو ياسر بن أخطب يف رجال من يهود برسول اهلل 

                                                 

 .64-63هـ(، ص2422) البيك، (2)

(0) 25/4/2407http://www.islamnoon.com/ijazresearches.htm 
(3 )http://www.atefbook.0catch.com/index.htm 24/3/02242م.، ص. 

http://www.atefbook.0catch.com/index.htm


  

، فأتاه أخوه حيي بن أخطب يف (2)( ٻ  ٱ ٻٻ  ) وهو يتلو فاحتة سورة البقرة:
ٱ  ) لقد مسعت حممدًا يتلو فيما أنزل عليه: -واهلل-ود فقال: تعلمون رجال من اليه

ي يف أولئك النفر إىل رسول . فقالوا أنت مسعته؟ قال: نعم. فمشى حي(ٻ  ٻٻ 
؟ (ٻ  ٱ ٻٻ ) فقالوا: يا حممد، أمل تذكر اّنك تتلو فيما أنزل عليك:  اهلل 

قال: نعم. قالوا: لقد بعث اهلل قبلك قال: بلى. قالوا: قد جاءك بهذا جربيل من عند اهلل؟ 
أنبياء، ما نعلمه بني لنيب هلم ما مدة ملكه، وما أجل أمته غريك،. فقال حيي بن أخطب 

على من كان معه: األلف واحدة، والالم ثالثون، وامليم أربعون، فهذه إحدى  لوأقب
ثّم  ن سنة!وسبعون سنة. أفتدخلون يف دين نيب إمنا مدة ملكه وأجل أمته إحدى وسبعو

 فقال: يا حممد هل مع هذا غريه؟ قال: نعم. قال ما ذاك؟ قال: أقبل على رسول اهلل 
. قال هذه أثقل وأطول. األلف واحدة والالم ثالثون، وامليم أربعون، والصاد (ٱ)

وإحدى وستون سنة. هل مع هذا غريه؟ قال: نعم. قال: ماذا؟ قال:  مائةتسعون، فهذه 
ثقل وأطول. األلف واحدة، والالم ثالثون، والراء مائتان، فهذه قال: هذه أ(  ٱ ٻ)

. قال فهذه أطول (ٱ ٻ)قال: نعم.  إحدى وثالثون ومائتا سنة. فهل مع هذا غريه؟
وأثقل. األلف واحدة، والالم ثالثون، وامليم أربعون، والراء مائتان، فهذه إحدى 

ا حممد حتى ما ندري أقلياًل أعطيت وسبعون سنة ومائتان. ثّم قال: لقد لبس علينا أمرك ي
ما يدريكم لعله قد  أم كثريًا! ثم قاموا فقال أبو ياسر ألخيه حيي ومن معه من األحبار:

، وإحدى وثالثون ومائتان، مائةمجع ذلك حملمد كله، إحدى وسبعون وإحدى وستون و
لينا أمره. وأربع وثالثون. فقالوا لقد تشابه ع مائةوإحدى وسبعون ومائتان، فذلك سبع
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ) فيزعمون أّن هذه اآليات نزلت فيهم

 .(2)"[1  ]آل عمران:(   ڻ ڻ ڻ ۀ
قد أقّر اليهود على استنباطهم، وعلى تفسريهم القرآن  فيعتربون أّن الرسول 

 .(0)تفسريًا عدديًا

                                                 

ــربي، )   (2) ــر: الط ـــ(، ج2423انظ ــاري، )ب.ت(، ج93-90ص2ه ــيوطي، 023ص0. البخ . الس
 .55ص2هـ(، ج2422)

 .54، 53هـ(، ص2429ار، )انظر: جر (0)



  

مما وقد رّد هذا الدليل لضعف احلديث املذكور، فقد ضعفه أئمة احلديث وغريهم، 
 سيأتي ذكره يف املكان املناسب.

املهم أّنه مل تقم احلجة على "وقد رّد أصحاب اإلعجاز العددي على ذلك بقوهلم: 
      (2)"النفي أو اإلثبات، وإن كان اإلثبات أرجح على ضوء هذا احلديث الضعيف...

 :لثالدليل الثا

السورة ثالثون "ر: أّنه قال يف سورة القد -رضي اهلل عنه -ما روي عن ابن عباس 
ليلة القدر تسعة أحرف وهي "وقال:  .(0)"هي السابعة والعشرون منها ﴾هي﴿كلمة وقوله 
 .(3)"نمرات، فتكون ليلة السابع والعشري مذكورة ثالث

 :رابعالدليل ال

 مسعت رسول اهلل "قال:  -رضي اهلل عنه  –الرتمذي عن علّي  أخرجهما 
رج منها يا رسول اهلل؟ قال: كتاب اهلل، فيه نبأ قلت: وما املخ يقول: ستكون فنت.

ووجه االستدالل بهذا احلديث أننا نعرف  .(4)"قبلكم وخرب ما بعدكم وحكم ما بينكم ما
 (5)نص القرآن وليس فيه كل هذا فال بّد أّن السر يكمن يف األعداد يف القرآن الكريم.

 :ام الدليل اخل

 - –من أن رسول اهلل  -ماضي اهلل عنهر–ما تنسبه الشيعة إىل احلسني بن علي 

                                                 

  .54، 53هـ(، ص2429( جرار، )2)

 .232ص3ابن قدامة، )(، ج -(0)

. وقـد قـال قبـل ذكرهـا: "والـذي عليـه املعظـم أّنهـا ليلـة السـابع           32ص30الرازي، )ب،ت(، ج (3)
 والعشرين، وقد ذكروا فيه أمارات ضعيفة".

. 0925باب ما جاء يف فضل القـرآن،   هـ(، كتاب فضائل القرآن، 2424احلديث عند الرتمذي، ) (4)
وقال أبو عيسى: "هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث محـزة الزيـات، وإسـناده جمهـول، ويف     

(. ورواه 0926حديث احلارث مقال". وقال األلباني يف حكمه على أحاديث الرتمذي: ضـعيف.)  
 .]طبعة غري مرقمة[، من الطريق نفسها. 435ص0الدارمي، )ب.ت(، ج

 25/4/2407انظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر: (5)
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رأى يف رؤياه ملوك بين أمية رجاًل رجاًل، فساءه ذلك، فأنزل اهلل ما يسري عنه من قوله 
   (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)يف القرآن:

! فقد كانت أيامها خالصة عين بألف شهر مدة الدولة األموية. قالوا: ي[4 - 2 ]القدْر:
 ومثانني سنة وأربعة أشهر جمموعها ألف شهٍر سواء. ثالثًا 

 السادس:الدليل 

عدم خمالفة اإلعجاز العددي للنص الشرعي، فحتى لو مل يكن هناك دليل يثبته فال 
 .(2)يوجد ما ينفيه

 الدليل السابع:

القرآن الكريم ال تنقضي عجائبه، وحتى ال تنقضي عجائبه، فال بد من ظهور 
 (0)؟! يت منها اإلعجاز العددي، فلماذا يرفض أو يعرتض عليهاكتشافات جديدة وال

 :الدليل الثامن

العالقات املتشابكة، غري البسيطة واملعقدة، املوجودة يف تكرار الكلمات واحلروف 
 .(3)هي اليت ستحكم بأّنه إعجاز

 :الدليل التاسع

ومن  االختالف يف الرسم العثماني للكلمة من القرآن الكريم من موضع آلخر،
جيلي هذه قد رواية ألخرى، فال بّد هلذا االختالف من حكمة، واإلعجاز العددي 

 .(4)، فهو إعجاز يف رسم القرآن الكريماحلكمة
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 املعارضون وأدلتهم: املطلب الثاني:

، وقد كتب وحتّدث كثري منهم يف املختصني يف العلوم الشرعية ى هذا كثري منوعل
قديم األدلة على بطالنها، وتبيني أثرها السليب على معارضة هذه الفكرة ونقدها، وت

الذي قال يف رّده على  (2)ومن هؤالء د. يوسف القرضاويكتاب اهلل وعالقة الناس به، 
 رشاد خليفة:

وتوهم بعض الناس أنه جاء بوجه جديد من وجوه اإلعجاز القرآني، ونوه به من "
ذا النوع من االستنباط الذي ال نوه، وكتب من كتب، وكنت من الذين مل يسرتحيوا هل

 "ُمَلح العلم  "يستحق كل ما أثري حوله من ضجيج اإلطراء، وأقصى ما يقال فيه إنه من 
 .(0)"وطرائفه، وليس من صلبه ولبابه

وإمنا شددنا اإلنكار على مثل هذا القول ملا فيه من جرأة على كتاب اهلل، " وقال:
لكلم عن مواضعه، فيصبح كتاب اهلل ملعبة هلواة وفتح الباب للمتالعبني به، احملرفني ل

 .(3)"اإلغراب، وتصبح آياته اهلادية اخلالدة كأنها كرة يتقاذفها الالعبون !

إعجاز "الذي أفرد اجلزء األخري من كتابه  د. فضل حسن عباسومن هؤالء أيضًا 
ظرية لريد على القائلني باإلعجاز العددي، وبالذات على أصحاب ن "القرآن الكريم

إّن املتدبر للقرآن الكريم جيد أّنه مل حيفل كثريًا بالقضايا " ، وكان مما قال:"تسعة عشر"
الشكلية إال إذا كان هلا داللة على املعنى، وهذه عظمة القرآن البيانية،... فأن يستبدل 

                                                 

م، نشـأ يتيمـًا، أمت دراسـته يف األزهـر     2906الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي: ولد يف مصر عـام   (2)
م، عمـل يف التـدريس واخلطابـة، وإدارة مطبوعـات األزهـر،      2973وحصل على الـدكتوراة عـام   

ولويـات  وعمادة عدة كليات يف قطر، من كتبه: فقه الزكـاة، احلـالل واحلـرام يف اإلسـالم، فقـه األ     
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القرآن كلمة بأخرى حتى حيافظ على عدد معني حلرف معني قضية غري مسلمة يف كتاب 
 .(2)"اهلل

يقظني ال ختدعهم الظواهر  واحلق أّن املسلمني جيب أن يكونوا حذرين"وقال: 
 (0)"واملظاهر...

... ولكن مع هذا، فقد اطلعت على كثري من هذه الكتب، وجدت أّنها ال "وقال:
 .(3)"ختلو من تكلف، وأّن من اخلري عدم املغاالة يف هذه القضية

:أدلة أصحاب هذا القول 

 الدليل األول:

من املعلوم أّن هناك عدة قراءات ف جود القراءات املتواترة املختلفة للقرآن الكريم:و
، وبالنظر إىل متواترة ال يفضل بعضها بعضًا، وهناك كلمات اختلفت بني قراءة وأخرى

هذه االختالفات سيختل نظام اإلعجاز العددي، حيث ستختلف األعداد الناجتة حبسب 
 .(4)القراءة املتبعة

 الثاني: الدليل

إّن الفواصل القرآنية جاءت حسب الوظيفة البيانية واملوضوعية للفواصل القرآنية: ف
نظام دقيق تتالءم مع السياق واملعنى، وفيها إعجاز بياني عظيم، ال ميكن غض النظر عنه 

بإمتام عدد معني. فإّن يف هذا احنراف عن وتعليل ورود الكلمات يف الفواصل القرآنية 
 .(5)آن البيانية واملوضوعية، إىل أهداف جافة سطحيةأهداف القر
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 الدليل الثالث:  

إّن كلمات القرآن مثل فواصله، واملوضوعية لكلمات القرآن: ف الوظيفة البيانية
جاءت كّل كلمة منها لتؤدي وظيفة ال تؤديها غريها من كلمات اللغة، والقول بأّن هذه 

 .(2)يتنافى مع مسو القرآن ورفعته وبيانهالكلمات جاءت ليتم بها نظام العدد قول 

 الدليل الرابع:

رمسه: وخاصة أّن املعتاد يف التعامل  وألفظ القرآن  يف العدع َبالختالف فيما سيّتا
مع القرآن الكريم التعامل مع اللفظ يف جّل األمور، وأكثر املتبنني لفكرة اإلعجاز العددي 

 اتبعنا الرسم هل سننفي اإلعجاز عن اللفظ؟!  فإذا يقولون بأّنه إعجاز يف رسم املصحف،

 الدليل اخلام :

أّن هناك  : فمن املعلومالقرآن الكريم كلماتبعض ليف الرسم العثماني االختالف 
لرسم املصحف الشريف، وهذا االختالف يؤدي إىل  أكثر من مذهب ثابت ومتبع

جاز العددي، وبالتالي إىل اختالف يف نتائج العّد وعمليات احلساب اليت يبنى عليها اإلع
 .(0)بصالحيته وجهًا من أوجه اإلعجاز القول ماختالل نظامه وعد

 الدليل السادس:

 (03فمنهم من قال إّنها ) :عدد حروف اللغة العربية بني النحويني يفاالختالف 
، فإذا توصلنا إىل نظام عددي حسب قول معني، حرفًا (09ومنهم من قال إّنها ) حرفًا،
 .(3)ا يستدل به على قولهمب من يتبنى القول الثاني وحيتّج عليه سريّده

 :السابعالدليل 

االختالف يف ترتيب نزول اآليات والسور: فال خيفي وجود اختالف بني الروايات 
يف ترتيب نزول اآليات والسور، وقد اتبع بعض القائلني باإلعجاز العددي الروايات 
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روايات األقوى، كما فعل رشاد خليفة، فكيف األضعف يف ترتيب النزول وتركوا ال
التعامل مع ذلك؟! ثّم كيف التعامل مع الروايات اليت استوت من ناحية القوة أو 

 (2)الضعف وما أمكن الرتجيح بينها ؟؟

 الدليل الثامن: 

ضعف األدلة النقلية املعتمدة لدى القائلني باإلعجاز العددي وعدم صالحيتها 
 يهل الذي هو أساس يف حسابات اإلعجاز العددي: مل يقم علاجلّمحساب لالحتجاج ف

 .دليل عقلي أو نقلي يؤيد اعتماده يف أمر خطري كإعجاز القرآن الكريم

 يقول د.القرضاوي: 

نفسه جمرد اصطال  من مجاعة من الناس، ولكنه  "حساب اجلمل"ثم إن …"
ي رتب احلروف اصطال  حتكمي حمض، ال يقوم على منطق من عقل أو علم. فمن الذ

على هذا النحو: ا ب جـ د هـ و ز   ط ي ك ل م ن س ع ف ص ق ر ش ت ث خ ذ 
ض ظ غ؟ وملاذا مل ترتتب هكذا: ا ب ت ث ج   خ د ذ ر ز إخل؟ أو ترتتب على أي 

( وهكذا آحاًدا إىل حرف ط، 0( والباء رقم )2حنو آخر؟ ومن الذي جعل لأللف رقم )
( وهكذا الزيادة بالعشرات إىل 02وللحرف ك )( 22رقم ) "ي  "ثم أعطى للحرف 

( وبعده تكون الزيادة باملئات... كل هذا حتكم من واضعيه 222احلرف الذي يعادل )
 .(0)"املصطلحني عليه. صحيح أنه ال مشاّحة يف االصطال ، ولكن هذا ال يلزم أحًدا

  قال د. القرضاوي:ضعيفة،  - -دين حممد  رقصة اليهود وحسابهم عمو

هذه القصة من الناحية العلمية غري ثابتة، ومل ترو بسند صحيح أو حسن، بل "
بإسناد ضعيف ال حيتج به، ضعفه احلافظ ابن كثري يف تفسريه )تفسري القرآن العظيم 

(. والشوكاني يف فتح القدير )فتح 2/03( والسيوطي يف الدر املنثور )الدر املنثور 2/33
، مطبعة 2/023ريج تفسري الطربي )تفسري الطربي (. وأمحد شاكر يف خت2/32القدير 
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  .)2("إذ ال حيتج بضعيف عند أهل العلم دار املعارف(. فسقط إذن االحتجاج بها،

 -رضي اهلل عنه-وكذلك فقد ثبت ضعف الرواية املذكورة عن ابن عباس 
– والثالثة املروية عن علي ، -رضي اهلل عنهما-عن احلسني بن علي واألخرى املذكورة 

 .-رضي اهلل عنه

 توسط بني القولني: املطلب الثالث:

فقد وجد من العلماء من مل يرفض الفكرة رفضًا مطلقًا، ومل يتقبل كّل ما فيها، من 
إعجاز القرآن البياني ودالئل مصدره "الذي حتّدث يف كتابه  صال  اخلالديهؤالء د.
معتربًا إياه مظهرًا من  "ن الكريمعددي يف القرآالتناسق ال"ما أمساه بـعن وجود  "الّرباني
 .(0)الشامل يف القرآن "التناسق"مظاهر 

وهو مع تأييده لعدد من مظاهر التناسق العددي اليت ذكرها أصحاب اإلعجاز 
 فيقول: "اإلعجاز العددي"العددي، إال أّنه يرفض تسمية ذلك بـ

بًا يف الّتحدي، التناسق العددي ليس وجهًا من وجوه اإلعجاز، ألّنه مل يكن مطلو"
اإلتيان بكالم تتساوى أعداد كلماته وحروفه مع أعداد  فلم يطلب القرآن من املشركني

 !كلمات وحروف القرآن

ولكّن التناسق العددي مظهر من مظاهر اإلعجاز البياني، فوجوده يف البيان القرآني 
هذا اجلانب ليس هدفًا مقصودًا لذاته، وإّنما هو دليل لتحقق اإلعجاز البياني يف 

  (3)"!الرقمي

 "التزامات قرآنية"يأتي متوافقًا مع ثالث  "التناسق العددي"ويعترب د. اخلالدي أّن 
. وهذه االلتزامات هي: التزام بياني، -تعاىل -كالم اهلل  هو دّل اجتماعها على أّن القرآن
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. (2)ساباتوهذا األخري هو الذي توضحه األرقام واحلوالتزام موضوعي، والتزام شكلي، 

ٱ ٻ ٻ ٻ  ): -تعاىل-بدليل قوله  -البياني-ومل يقع التحدي إال بااللتزام األول 

أي ليس فيها "   (ڀ )فكلمة   [24 ]هود:   (....ٻ پ پ پ پ ڀ 
 .(0)"صدق موضوعي وال تناسق عددي، إّنما فيها مستوى بياني رفيع

على بعض  معّلقًا- حيث كتب (3)وممن تبّنى هذا القول د.ناصر بن حمّمد املاجد
 :-األمثلة اليت ذكرها الكّتاب يف اإلعجاز العددي

 -ًامع أن فيها نظر-م بصواب َعِدها وانضباطها وهذه األمثلة وحنوها لو ُسلِّ..."
تستطيع أن  فهي ليست مما يندرج ضمن األمور املعجزة اليت ال ُيقدر عليها، فأنت مثاًل

ساوي عدد املرات اليت تذُكر فيها لفظ الرجل وتتعمد أن تراعي ت ضخمًا تؤلف كتابًا
ه يف واملرأة، أو لفظ الدنيا واآلخرة، أو لفظ املالئكة والشياطني، فمثل هذا ال خالف أّن

، فال يصح أن يدرج يف البحوث مقدور كل أحد أن يفعله، وإذًا فهو ليس أمرًا معجزًا
 (4)"...أصاًل، ألنها غري معجزٍة العددي املتصلة باإلعجاز

 هلذه األمثلة وحنوها:ثمّ يتابع مقرتحاً تسمية أخرى 
وإذًا فمثل هذه التوافقات العددية يف القرآن الكريم ليست من اإلعجاز، وميكن "

أن نطلق عليها مصطلح الظاهرة العددية يف القرآن الكريم، فهي حقيقة ظواهر عددية يف 
وعليه فيجب ز العددي، عجاالقرآن الكريم، وليست أمرًا معجزًا يدرج ضمن حبوث اإل

      .(5)"فيهاإلعجاز العددي  ق بني الظاهرة العددية يف القرآن وبنيأن يفرَّ

من أوجه احلسابات  اعتبار هذه هذا القول يعارض فيه أصحاٌب ويف الوقت الذي

                                                 

 .332- 309 هـ(، ص2405) انظر: اخلالدي، (2)
 .332هـ(، ص2405) اخلالدي، (0)

 .]يئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةعضو هناصر بن حمّمد املاجد:  (3)

http://www.alargam.com/prove/ragm590.htm25/4/2407]  
(4)  http://www.alargam.com/prove/ragm590.htm25/4/2407 
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هم يأخذون على هذا األمر فإّنويتقبلونها خارج هذا اإلطار، القرآن الكريم، إعجاز 
 املنهجية الثابتة واألسس العلمية املتينة، يقول د. املاجد: افتقاره إىل

العددي ظهر لي ز من خالل ما قرأته من دراسات تتعلق مبوضوع اإلعجا ..."
أن هذا النوع من  -وأعتقد أن كثريًا من املختصني يشاركونين هذا الرأي - بشكل جلي

ضبط أحباثه، وال سيما أن هذا الدراسات يفتقر إىل املنهجية العلمية اليت حتكم مساره وت
حتى من  -الباحث سابقة لدراسته، قد جتعله النوع من الدراسات قد يتأثر مبقررات عند 

 .(2)"...يتحكم يف مسار البحث واجتاه الدراسة، -غري قصد
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 حماور اخلالفاملبحث الثالث: 
 

ميكن مما سبق اآلراء املتداولة بني العلماء يف مسألة اإلعجاز العددي، و كانت تلك
من الصحيح هناك حماور رئيسية للخالف رمبا تفيد دراستها يف حتديد املوقف أّن استنتاج 

 اإلعجاز العددي، 

 يف املطالب اآلتية:وسأتناول هذه احملاور 

 .الرسم العثماني :املطلب األول

 اإلعجاز العددي.عّد اآلي و :املطلب الثاني

 .از العدديعلم القراءات واإلعج :املطلب الثالث

 .حساب اجلّمل، أصله وصالحيته :املطلب الرابع

 .احلروف املقطعة يف أوائل السور :املطلب اخلامس

 واقع اإلعجاز العددي ومتطلبات التفسري بالرأي. :املطلب السادس

 احلديث الضعيف وتفسري القرآن به. :املطلب السابع

 بية.اإلعجاز العددي يف ميزان اللغة العر :املطلب الثامن

 .مكانته ودالالته -العدد تسعة عشر :املطلب التاسع

 اإلعجاز العددي والتجديد يف قراءة القرآن الكريم. :املطلب العاشر

 املسلم والكتب السماوية احملرفة. احلادي عشر:املطلب 

 اإلعجاز العددي يف ميزان أصول الفقه. الثاني عشر:املطلب 

 



  

 الرسم العثماني :املطلب األول

الرسم العثماني من علوم القرآن األصيلة اليت حازت اهتمام املسلمني عرب  علم
 -كاألستاذ بسام جرار-خمتلف العصور، ومبا أّن معظم القائلني باإلعجاز العددي 

يعتربونه األساس يف إحصاء احلروف والكلمات، كلن ال بّد من التعريف بهذا العلم 
 ائقه.وبيان مدى اتفاق الدراسات العددية مع حق

 لغة:يف التعريف الرسم 
. (0)أي: أثرها بعد أن عفت "رسم الّدار"، فيقال: :(2)أثر الشيء الرسم يف اللغة:

تصوير الكلمة حبروف هجائها ". وهو (3)"متثيل شيء أو شخص بالقلم وحنوه"والّرسم 
 .(4)"بتقدير االبتداء بها والوقوف عليها

 يف االصطالح:تعريف الرسم 
ماء رسم املصحف، فإّن الرسم هو: علٌم تعرف به خمالفات خط ويف اصطال  عل

الوضع ". أوهو: (5)املصاحف العثمانية ألصول الرسم القياسي، ويسمى الرسم التوقيفي
 . 7"يف كتابة كلمات القرآن و حروفه -رضي اهلل عنه- (6)الذي ارتضاه سيدنا عثمان

 

                                                 

هــ(،  2425) ين،. املـارغ 042ص20. ابن منظـور، )ب.ت(، ج 423هـ(، ص2425) ابن فارس، (2)
 .3ص

 .369م(، ص2973) أنيس، منتصر، عطية، أمحد، (0)
 .369م(، ص2973) أنيس، منتصر، عطية، أمحد، (3)
 .02هـ(، ص2402الضباع، ) (4)
 .05هـ(، ص2425املارغين ) (5)

هو عثمان بن عفان األموي، ذو النورين ومهاجر اهلجرتني، ولـد بعـد الفيـل بسـت سـنني، أسـلم        (6)
هز جيش العسرة بثالمثائة بعري وألف دينار، وصدقاته وقراءته للقرآن وعبادته أشـهر مـن   مبكرًا، ج

هـ، وله من العمر اثنتان ومثانني 35هـ، واستشهد سنة 04أن يقال فيها، بويع خليفة للمسلمني سنة
 [ 460ص0هـ(، ج2303سنة. ]انظر: العسقالني، )

 .369ص2)ب.ت(، ج الزرقاني، (7)



  

 ددي:االختالف بني اللفظ والرسم وأثره على اإلعجاز الع

األصل يف املكتوب موافقته للمنطوق، إال أّن هذه القاعدة غري مطردة يف رسم 
خالف القرآن الكريم، فوجدت فيه كلمات كثرية جاء رمسها خمالفًا ألداء الّنطق. فقد 

 :آلتيةواليت تنحصر يف القواعد االرسم العثماني الرسم القياسي من بعض الوجوه، 
 . فمن، والالم، والنونيف حذف األلف، والواو، والياء ويقع، احلذف: (2)الوجه األول

 : مجع املذكر السامل اليت ليس بعدها همز وال تشديد كقوله تعاىل حذف ألف ذلك

حيث ُحذفت األلف بعد العني، وقد ُكتبت كذلك يف مجيع مواضعها يف  (ې )
 القرآن، واألصل يف كتابتها حسب الرسم اإلمالئي )العاملني(.

، وتكون يف األلف، والواو، والياء. فمثال الزيادة يف األلف، (0)الزيادة اني:الوجه الث

وتزاد األلف  ، واألصل فيها )وجيء(.[14 :الفجر]و [21 ]الزَُّمر:   (ڦ )قوله تعاىل: 

 .[11 :هود]و [32 ]البقرة:( ۋ ۋ)يف آخر كّل اسم جمموع أو يف حكم اجملموع، حنو 

 .[31 ]يوسف: (ەئ ەئ ) ، كما يف:وبعد اهلمزة املرسومة على واو

اهلمز، حيث وردت اهلمزة يف الرسم العثماني تارة برسم األلف،  :(3)الوجه الثالث

   (ۇ )وتارة برسم الواو، وتارة برسم الياء. فمن أمثلة ورودها ألفًا، قوله تعاىل: 

 وهو املوضع الوحيد، واألصل فيها )لتنوء(. [12 ]القصص:

وهي كذلك يف  [3 ]يونس:   (ں ) ، قوله تعاىل: ومن أمثلة ورودها واوًا
 مواضعها الستة من القرآن، واألصل فيها )يبدأ(.

وهو املوضع الوحيد  [11 ]النحل:   (ڇ )ومن أمثلة جميئها ياًء، قوله تعاىل: 
                                                 

مّساه  . وهذا الوجه463ص2أ(، ج-هـ2402) . الزركشي،369ص2ني، )ب.ت(، جانظر: الزرقا( 2)
 الزركشي: "ما نقص عن اللفظ".

-هـ2402) "ما زيد فيه". انظر: االزركشي، . مّساه الزركشي:372ص2الزرقاني، )ب.ت(، ج انظر: (0)
 .462ص2أ(، ج

 . 372ص2الزرقاني، )ب.ت(، ج انظر: (3)



  

 (.من ثالثة مواضع، واألصل فيها )وإيتاء

ن جميئها واوًا، قوله البدل، ويقع برسم األلف واوًا أو ياء. فم :(2)الوجه الرابع

وهي كذلك يف مجيع مواضعها األربعة والستني، واألصل  [4 ]البقرة:   (ٺ) تعاىل:
وذلك إذا مل تضف إىل ضمري متصل، فإذا وقعت كذلك أثبتت  )الصالة( ومثلها )الزكاة(.

ومن صور رمسها ياًء، قوله  .[221 ]األنعام:   (ڭ ڭ ڭ): -تعاىل -، كقوله (0)ألفها

ومن ذلك أيضًا إبدال السني  واألصل فيها )يا أسفا(. [33 ]يوسف:   (ۅ) تعاىل:

)ويبسط(  ، وأصلها[21 ]األعراف: (ڦ ڦ)و [131 ]البقرة: (ۇئ)صادًا يف 
 و)بسطة(.

الفصل والوصل، فقـد ُرمسـت بعـض الكلمـات يف املصـحف       :(3)الوجه اخلامس
ــا الفصــل، وُرمســت كلمــات أخــرى من    فصــلة مــع أن العثمــاني متصــلة مــع أن حقه

)عن( مع )ما( حيث رمستا يف مواضع  :حقها الوصل، فمن أمثلة ما اتصل وحقه الفصل

ــرة: (ۋ ۅ) مــن القــرآن الكــريم متصــلتني، مــن ذلــك قولــه تعــاىل:    [13 ]البق

   (چ چ چ چ ڇ ڇ): -تعـاىل  -مـا عـدا قولـه     وقد وردت كذلك يف مجيـع املواضـع  

ٺ ) ا رسم بالقطع وحقـه الوصـل كلمـة:   فقد فصلت على األصل. ومم [222 ]األعراف:

 [241 ]الصافات:   (ٿ
القبض والبسط لتاء بعض الكلمات واليت تكتب عادة بالتاء  :(4)الوجه السادس

كتبت  "نعمة"، و﴾رمحت﴿كتبت يف بعض املواضع  "رمحة"املقبوضة، وذلك حنو كلمة 
 ، وذلك يف مواضع خمصوصة، ولعلل مفصلة يف كتب الرسم.﴾نعمت﴿

                                                 

 . 370-372ص2جالزرقاني، )ب.ت(،  انظر: (2)

 .64هـ(، ص2402انظر: الضباع، ) (0)
 .523-497ص2أ(، ج-هـ2402) . والزركشي،373-370ص2الزرقاني، )ب.ت(، ج  انظر: (3)

ــر: (4) ــاني، )ب.ت(، ج انظ ــر:      372ص2الزرق ــدل. وانظ ــاب الب ــن ب ــه م ــذا الوج ــّد ه ــد ع . وق
 .496-492ص2أ(، ج-هـ2402والزركشي،)



  

ها، مع شيء من التمثيل هلا، هي أهم الوجوه اليت فارق فيها تاليت ذكرالقواعد هذه 
بينتها ليكون القارئ على بينة من الفروق بني رسم ، اإلمالئّي الرسَم العثمانّي الرسُم

املصحف والكتابة املعروفة، وما ينتج عن ذلك من فروق بني حروف القرآن امللفوظة 
. وهنا تظهر نقطة اخلالف األوىل يف اعتماد شكاهلا وأعدادهاوحروفه املكتوبة من ناحية أ

اإلعجاز العددي على رسم املصحف، وقوهلم إّنه وجه من أوجه اإلعجاز خاص بالرسم 
 دون اللفظ؛ فلماذا خنصه بالرسم، وما الدليل الذي يؤيد ذلك ؟! 

أؤمن وال ُيفهم من كالمي هذا أني أنكر وجود حكمة إهلية من رسم املصحف، بل 
بذلك، وأؤمن أيضًا بأّن هذه احلكمة ال بّد وأن تكون فوق كّل املطاعن واملآخذ اليت 

 .)2(يأتي توضيح بعض مثل هذه احلكمو س. "اإلعجاز العددي"سّجلت على 

 على اإلعجاز العددي:  ذلك اختالف العلماء يف الرسم العثماني وأثر

-توقيفي بأمر رسول اهلل  هل هو ،اختلف العلماء يف الرسم العثماني للمصحف
- وذهبوا يف -رضي اهلل عنه -اصطالحي باتفاق بني الكتبة و بني سيدنا عثمان  و، أ ،

 ذلك مذاهب ثالثة:

أنه توقيفي ال جتوز خمالفته، وذلك مذهب اجلمهور. واستدلوا بإقرار  املذهب األول:
من الصحابة، ثم إمجاع  الكتبة على كتابتهم، ثم إمجاع أكثر من اثين عشر ألفًا النيب 

 .(0)وأدلة أخرى من العقل والنقل األئمة من التابعني واجملتهدين عليه،

: سئل أرأيت من اسُتكتب مصحفًا أترى أن يكتبه على ما استحدثه (3)وعن مالك

                                                 

 .200ص (2)

 .377ص2، جالزرقاني، )ب.ت( (0)

بن مالك بن أبي عامر األصبحي، احلمريي، شيخ األئمة وإمام دار اهلجرة، قـال   هو مالك بن أنس (3)
عبد اهلل بن أمحد: قلت ألبي: من أثبت أصحاب الّزهري؟ قال: مالك أثبـت يف كـّل شـيء. وقـال     

هـ، وهو ابن تسعني 279الشافعي: إذا جاء األثر فمالك الّنجم، من أهم مصنفاته "املوطأ"، تويف سنة 
 [74-69ص3هـ(، ج2429. الذهيب، )96ص 2هـ(، ج2423]انظر: السيوطي، ) سنة.



  

 .(2)"ولكن يكتب على الكتبة األوىل ال أرى ذلك،"الناس من اهلجاء اليوم؟ فقال:

 .(3)"م خمالفة خط عثمان يف واو أو ياء أو غري ذلكحتر": قال: (0)عن أمحدو 

القاضي أبو بكر الباقالني،  أنه اصطالحي جتوز خمالفته، وعليه املذهب الثاني:
ودليلهم:أن اهلل مل يفرض على األمة شيئًا يف كتابته، ومل يرد يف السنة واإلمجاع ما يوجبه. 

 .(4)ولقد نوقش هذا املذهب بأدلة تضعفه

جتب كتابة املصحف للعامة على االصطالحات الشائعة عندهم،  :(5)لثاملذهب الثا
 و جيب يف ذات الوقت احملافظة على الرسم العثماني بني اآلثار املوروثة عن السلف.

وهذا الرأي حيتاط للقرآن من ناحية إبعاد الناس عن اللبس، ومن ناحية إبقاء 
طلب ديين خاصة يف جانب محاية الرسم املأثور ليقرأ به العارفون به، واالحتياط م

 زيل.ـالتن

 - -ما عليه اجلمهور، أن رسم القرآن توقيفي كله، ومنه ما كان بإمالء الرسول ف
 كتابَة بعض الكلمات، والقسم اآلخر كتب كما تقرؤه قريش بلسانها.

هذا الرتجيح فإّن املسألة تبقى ظنية، ليس عليها دليل قطعي، من رغم على الو
 ،ه اإلعجازأوجا سيظل قائمًا، فكيف نبين على هذا اخلالف وجهًا من واخلالف فيه

األصل فيه أن يكون دلياًل للبشرية مجعاء على عظمة القرآن الكريم، وعاماًل متينًا من 
أيسر ما يوجه ضد اإلعجاز ، وهذا اخلالف من عن اإلتيان مبثله عوامل إظهار عجزها

                                                 

 . 462ص2أ(، ج-هـ2402. االزركشي، )379ص2الزرقاني، )ب.ت(، ج (2)
هو أمحد بن حممد بن حنبل الذهلي الشيباني، املروزي ثّم البغدادي، عـامل أهـل عصـره، وإمامـه يف      (0)

هد والورع، قيل ألبي زرعة: من رأيت من املشايخ احملدثني أحفظ؟ قـال: أمحـد   احلديث والفقه والّز
هــ(،  2426هـ يف بغداد. ]انظر: ابـن العمـاد، )  042بن حنبل. من أهم مصنفاته "املسند"، تويف سنة 

 [023ص2م(، ج2979. الزركلي، )93-96ص2ج

 .462ص2أ(، ج-هـ2402) . االزركشي،379ص2الزرقاني، )ب.ت(، ج (3)
 .332ص2الزرقاني، )ب.ت(، ج (4)
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 من مطاعن!العددي 

 از العددي من فوائد الرسم العثماني ومزاياه؟هل ميكن اعتبار اإلعج

 ذكر العلماء قدميًا فوائد جليلة للرسم العثماني فكان مما ذكروه هذه الفوائد:

الداللة على القراءات املتنوعة يف الكلمة الواحدة ما أمكن. وذلك أّنه لوحظ يف  األوىل:
ت بصورة حتتمل هاتني قاعدة الرسم أّن الكلمة إذا كان فيها قراءتان أو أكثر، كتب

، فإن كان احلرف الواحد ال حيتمل ذلك، بأن كانت صورة القراءات القراءتني أو
احلرف ختتلف باختالف القراءات، جاء الرسم على احلرف الذي هو خالف 

 رمست بدون نقط أو إعراب، [24 ]طه:   (وئ وئ ۇئ)األصل وذلك حنو 
 .(2)افدلت على الوجوه األربعة الصحيحة الواردة فيه

ک ک ک ک )يف  "أم"إفادة املعاني املختلفة بطريقة ظاهرة. وذلك كقطع  الثانية:

وذلك  ،[11 ]املُلك: (ى ائ)ووصلها يف  ،[211 ]النساء: (گ
 .(0)للداللة على أّنها يف األوىل أم املنقطعة اليت مبعنى بل، وأّن الثانية ليست مثلها

إمياء  ،[31 ]الذاريات:   (ۆئ)الياء يف  الداللة على معنى خفي دقيق.كزيادة الثالثة:
 .(3)لتعظيم قوة اهلل

أو  ،[231 ]األعراف: (ڄ ڄ ڄ)الداللة على أصل احلركة مثل  الرابعة:

                                                 

القراءات األربعة الواردة يف اآلية: األوىل: ختفيف نون )إن( مع تسكينها، وبـاأللف يف )هـذن( مـع     (2)
تشـديد نونهـا،   ختفيف نونها وهي قراءة حفص، والثانية: ختفيف نون )إن( وباأللف يف )هذن( مـع  

وهي قراءة ابن كثري، والثالثة تشديد نون )إن( وبالياء يف )هذن( مع ختفيف نونها وهـي قـراءة أبـي    
عمرو، والرابعة تشديد نون )إن( وباأللف يف )هذن( مع ختفيف نونها، وهي قراءة الباقني. ]انظـر:  

ــن اجلــزري، ) ـــ(، ص2402اب ـــ(، ص2400. شــعلة، )459ه ــ2405. القاضــي، )320ه ـ(، ه
 .373ص2[.  وهذه الفائدة يف الزرقاني، )ب.ت(، ج 060ص

 .374ص2انظر: الزرقاني، )ب.ت(، ج  (0)

  .375-374ص2انظر: الزرقاني، )ب.ت(، ج  (3)



  

 .(2)﴾الصلوة﴿أصل احلرف مثل 

   (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ)إفادة بعض اللغات الفصيحة.كقوله تعاىل:  اخلامسة:

 .(0)ذيلعلى لغة ه "يأتي"حبذف الياء من  [211 ]هود:

وال يتكلوا على الرسم الذي  محل الناس على تلقي القرآن من صدور الثقات، السادسة:
جاء غري مطابق للفظ الصحيح، ويف ذلك مزيتان، إحداهما: التوثق من اللفظ 
واألداء وحسن الرتتيل والتجويد، فإّن ذلك ال يعرف بالرسم فقط. والثانية: 

 .(3)خاصية لألمة اإلسالمية ، وهذه- -اتصال السند برسول اهلل 

وجد بعض الباحثني ممن ، ومع هذه الفوائد العلمية املدعمة باألدلة املعتمدة
ن قائمًا على التحكم واالنتقائية يهم قد يكوداعتمدوا الرسم العثماني يف العّد األمر ل

 ر:بّسام جراسعيًا إلثبات نظرية ما، أو ملطابقة عدد ما موجود لديهم سلفًا، قال أ. 

-...أّن هناك اختالفًا يف رسم بعض املصاحف العثمانية، مثل: )أوصين، أوصيين "
، أولك، أولئك(... ويبدو أّن هلذا االختالف أسرارًا ملست -بإضافة نربة جمردة بعد الصاد

بعضها، فعندما أردت إحصاء اهلمزات اليت ترسم على ياء أو واو، وجدت أّن عدد 
(. وبعد التدقيق 2239تح بـ)أمل(، )أملص(، )أملر(، )ألر(، هو )اهلمزات يف السور اليت تفت
يف سورة الروم، رمست يف بعض املصاحف العثمانية )أولك(  وجدنا أّن كلمة )أولئك(

 .(4)"(62×29(أي )2242من غري نربة، فأصبح بذلك عدد اهلمزات هو: )

 وال بّد هنا من تقرير بعض األمور:

ة املشار إليها غري موجود البّتة فاالتفاق قائم عند اخلالف املذكور يف رسم الكلم (2
وإثبات النربة يف كّل مواضع هذه الكلمة يف  علماء الرسم على حذف األلف

                                                 

  .375ص2انظر: الزرقاني، )ب.ت(، ج  (2)

 .375ص2انظر: الزرقاني، )ب.ت(، ج  (0)
 .376ص2الزرقاني، )ب.ت(، ج  انظر: (3)
 . 34ـ(، صه2422جرار، ) (4)



  

، فإذا ُوِجد مصحف كتبت فيه خطًأ بدون نربة، فاخلطأ (2)القرآن الكريم بال استثناء
 ال يعتّد به.

( 242+2222وي أيضًا )(؟ إّنه يسا62×29( )2242ما معنى أن يساوي العدد )  (0
( إىل غري ذلك من االحتماالت 0÷0032)( ويساوي 22-2252ويساوي )
 الكثرية.

( وبعد التدقيق وجد أّن 2239بناًء على ما ذكره أ.بسام من أّن اهلمزات كانت )  (3
يف سورة الروم رمست يف بعض املصاحف بدون نربة، فإّن كالمه  "أولئك"كلمة 

 (!! فليتأّمل.2233واحدة ال أن تزيد، فيصبح العدد )هذا يعين أن تنقص اهلمزات 

 مصادر الرسم العثماني وحقيقة اخلالف فيما بينها:
كما ظهرت العناية بشتى اجلوانب والعلوم املتعلقة بكتاب اهلل، ظهرت العناية بعلم 
الرسم القرآني، باعتباره علمًا يتعّلق بكتاب اهلل بشكل مباشر، وباعتبار أّنه كغريه من 

 علوم القرآن يقع على املسلمني واجب حفظه ودراسته ونقله.

ولقد كانت املصاحف العثمانية هي املصدر األول هلذا العلم، وعنها نسخ املسلمون 
مصاحفهم، ثّم عرضوا نسخهم عليها، واعتنوا بإقامتها على حنو ما جاء يف املصحف 

قيقة مقام األصول، وتصبح هي اإلمام، فلم يكن هناك ما مينع من أن تقوم هذه النسخ الد
األخرى مصدرًا لعلم رسم املصحف. فكان أن روى األئمة عن هذه املصاحف العثمانية 

 .(0)هذا العلم الكريم وتناقلوه -أصواًل وفروعًا -

وما أن بدأ عصر تدوين العلوم اإلسالمية، حتى سارع العلماء إىل تدوين علم رسم 
صور الكلمات يف املصاحف العثمانية، بل  املصحف وتسجيل الروايات اليت حددت

وقارنت بني رسم بعض الكلمات يف خمتلف مصاحف األمصار كاملدني واملكي 
، فقد كان (3)والشامي...، معتمدين يف ذلك على أئمة القراءة أنفسهم يف تلك األمصار

                                                 

 .43هـ(، ص2402انظر: الضباع، ) (2)

 . 235هـ(، ص2405انظر: احلمد، ) (0)

  .236هـ(، ص2405انظر: احلمد، ) (3)



  

ذ الواحد منهم يروي لتالميذه كيفية رسم الكلمات إىل جانب قراءتها، ودّون التالمي
روايات شيوخهم يف كتب كثرية سواًء تلك اليت اختصت بالرسم املصحفي، ككتاب محزة 

التنـزيل يف " (0)، وكتاب أبي داود"مقطوع القرآن وموصوله "يف  (2)بن حبيب الّزيات
. أو تلك اليت دونت روايات الرسم وكثريًا مما يتعّلق به ضمن كتب "هجاء املصاحف

يف علوم  الربهان" (3)م القرآن الكريم، ككتاب الزركشيتتحّدث عن علوم أخرى من علو
 ."اإلتقان يف علوم القرآن"، وكتاب السيوطي "القرآن

وبينما جند مؤلفات القرون األوىل يف الرسم تقوم على الوصف غالبًا، وحتّدد "
طريقة رسم الكلمات فحسب، جند أّن مؤلفات القرون التالية تتخللها حماوالت لتعليل 

لمات اليت وردت يف املصحف خمالفة للشائع من القواعد اليت قّعدها علماء صور الك
ما ذكرته سابقًا مما أظهر  ت. فكان من بني تلك التعليال(4)"املصرين: الكوفة والبصرة

العقلية العلمية النقية اليت  نفسه ِعظم القيمة العلمية هلذه املخالفات. وجّلى يف الوقت
 ون مع ظواهر الرسم.تعامل بها العلماء السابق

وعند استعراض ما وصل إلينا من كتب الرسم العثماني تظهر مكانة خاصة لثالثة 
 مصادر هي:

                                                 

هو أبو عمارة، محزة بن حبيب التميمي موىل تيم اهلل بـن ربيعـة الكـويف، أحـد السـبعة، قـرأ علـى         (2)
]انظـر: ابـن    هــ. 253هـ، وقيل256سنة التابعني وتصّدر لإلقراء فقرأ عليه جّل أهل الكوفة، تويف 

 [042ص2هـ(، ج2426العماد، )

هو أبو داود بن أبي القاسم األندلسي، سليمان بن جنا ، شيخ القراء، وإمام اإلقراء، أخذ القراءات  (0)
عن أبي عمرو الداني، والزمه كثريًا ومسع منه أغلب مصنفاته، من أجـل مصـنفاته "كتـاب التبـيني     

هــ. ]انظـر: ابـن اجلـزري،     496وكتـاب "التنزيـل يف هجـاء املصـاحف، تـويف سـنة       هلجاء التنزيل" 
 [ 022ص3م(، ج2979، والزركلي،)327-326ص2هـ(، ج2422)

هـ، تركي األصل، 745هو بدر الدين، أبو عبد اهلل، حمّمد بن بهادر بن عبد اهلل الزركشي، ولد سنة  (3)
مـن أهـم مصـنفاته: الربهـان يف علـوم القـرآن،        مصري املولد والوفاة، عامل فقيه، شافعي املذهب،

هــ(،  2426]انظـر: ابـن العمـاد، )    هــ. 794والبحر احمليط، وهو كتاب يف أصول الفقه، تويف سـنة 
 [240هـ(، ص2422، والكتاني، )335ص6ج

 .254هـ(، ص2405احلمد، ) (4)



  

، فقد أّلف يف الرسم عدة كتب، قيل (2)( أبو عمرو عثمان بن سعيد األموي الداني2
املقنع يف معرفة مرسوم مصاحف أهل "بأّنها أحد عشر كتابًا، أصغرها حجمًا 

من أشهر كتب الرسم، إن مل يكن أشهرها، وأعظمها فائدة وصحة.  وهو "األمصار
 مرجعًا معتمدًا لدى العلماء منذ كتابته إىل عصرنا هذا. "املقنع"وقد ظل 

، وكّلها مراجع جليلة يف رسم "امُلحكم"و "االقتصاد"و "التحبري"وللداني أيضًا:      
 .(0)املصاحف ونقطها

و تلميذ أبي عمرو الداني، كان قد أّلف يف الرسم ، وهسليمان بن جنا ( أبو داود 0
ثّم جّرد من هذا الكتاب كتابًا آخر  "كتاب التبيني هلجاء التنـزيل "كتابًا جامعًا هو

 ."الّتنـزيل يف هجاء املصاحف"مّساه 

ألبي عمرو الداني، يف  "املقنع"، وقد نظم كتاب (3)( أبو حمّمد قاسم بن فرية الّشاطيب3
 ومطلعها:"عقيلة أتراب القصائد يف أسنى املقاصد"ا منظومة مّساه

    احلمــــد هلل موصــــواًل كمــــا أمــــرا

ــدررا    ـــزل الــ ــًا يستنــ ــًا طيبــ  مباركــ
 

 وزاد عليه عددًا من املسائل، يقول:

    وهاك نظـم الـذي يف مقنـع عـن أبـي     

 عمــرو، وفيــه زيــادات فطــب ُعُمــرا     
 

 

                                                 

صل، الداني لنزولـه  هو أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر األموي القرطيب األ (2)
دانية بلد من بالد األندلس، أحد األئمة اجلامعني لعلوم القرآن واحملصلني لعلوم احلديث، من أهـم  

]انظـر:. ابـن اجلـزري،     هــ. 444مصنفاته: املقنع واحملكـم وطبقـات القـراء، وغريهـا، تـويف سـنة      
ـــ(، ج2422) ــيوطي، )523ص2ه ــاني، )409-403هـــ(، ص2423. الس ، هـــ(2422. الكت

 [225-224ص
 .246-245هـ(، ص2405انظر: احلمد، ) (0)
هو أبو حممد القاسم بن فرية الشاطيب، ولد أعمى، برع يف القراءات واشـتهر بقصـيدتيه: الالميـة يف     (3)

هــ(،  2427]انظـر: الـذهيب، )   هـ.592القراءات، والرائية يف رسم املصحف، تويف يف القاهرة سنة 
 [323-320ص



  

إىل يومنا  منذ كتابتهااء وقد تواىل على شر  هذه القصيدة عدد كبري من العلم
 .(2)هذا

اليت ُيرجع إليها يف علم رسم املصحف، وباعتبار  ةهذه هي املصادر األساسية الثالث
لعلم الرسم،  ًاأساسي ًامصدرغريها اعتمدت املصاحف العثمانية أّن هذه املصادر و

ظهر وباعتبار أّنه كان هناك اختالٌف بني تلك املصاحف يف رسم بعض الكلمات، فقد 
 .خالف بني هذه املصنفات تبعًا للمصحف الذي تنتهي إليه

، فإّن مجيع أشكال (0)ومبا أّن فكرة اخلطأ يف رسم املصحف مستبعدة أصاًل وقطعًا
 ال جيوز التمييز وال املفاضلة وال الرتجيح بينها. - -الرسم ثابتة عن رسول اهلل 

 االختالف يف الّرسم وأثره على اإلعجاز العددي:

 اك عدة نقاط خالفية يف الرسم تصطدم بنظرية اإلعجاز العددي، وهي:هن

  االختالف يف اعتماد الّرسم وليس اللفظ يف التوصل إىل مظاهر اإلعجاز العددي، إذ
أّن األصل يف أكثر علوم القرآن اعتماد اللفظ دون الّرسم، فلماذا خنالف ذلك اليوم 

اإلعجاز الكّتاب يف  رد قراء ملا خيرج بهكمج -ونعتمد الّرسم دون اللفظ. ولو أّننا 
سلمنا باعتماد الّرسم العثماني، فسنجد أّنهم مل يّتفقوا على ذلك وعارض  -العددي 

بعضهم بعضًا يف هذه الّنقطة فمنهم من اعتمد الّرسم العثماني، كاألستاذ بسام جرار 
ألستاذ حسني ومنهم من اعتمد اللفظ كا -مع انتقائه بني أوجه الّرسم كما ذكرت -

معتمدًا يف  -كما ذكرت يف عرض كتابه -سليم الذي عّد كلمة اإلنسان ستة أحرف 
ذلك اللفظ وليس الّرسم. بل وخالف نفسه باعتماده الّرسم يف عّد حروف سورة 

 العلق املرسومة مرة، ثّم عّدها باعتماد اللفظ مرًة أخرى. 

يف اإلعجاز العددي بأن يتبنوا رأيًا وهنا ال بّد من توجيه الكالم إىل مجيع الباحثني 
موحدًا يف عّدهم للكلمات واحلروف، ويتفقوا عليه، وإال فإّن جهودهم واستنتاجاتهم 

                                                 

 .243-247هـ(، ص2405)انظر: احلمد،  (2)

 .020-022هـ(، ص 2405انظر: احلمد، ) (0)



  

ستتعارض ومن ثم تفقد مصداقيتها، فمن يعتمد الرسم العثماني سينتقض عده بعّد من 
 يعتمد الرسم اإلمالئي والعكس بالعكس.

 ني، فإن كان توقيفيًا وأردنا أن نثبت له وجهًا االختالف يف توقيفية الّرسم العثما
إعجازيًا، فاألصل أن ينطبق هذا اإلعجاز على مجيع أوجه الرسم. وإن مل يكن كذلك 

 فكيف ميكن أن نثبت إعجازًا الجتهاٍد بشري؟!

  فبما أّن مجيع هذه  -واليت سبق توضيحها-االختالف بني طرق الرسم الثابتة املعتمدة
يف ميكن أن نوّفق بني هذه احلقيقة، وبني نظرية اإلعجاز العددي األشكال ثابتة، ك

الذي ما يثبت منه بشكل من أشكال الرسم ينتفي باعتبار الشكل اآلخر؟ وهل ميكن 
التسليم بوجود هذا اإلعجاز يف شكل من أشكال الرسم دون آخر؟! ثم كيف ميكن 

رسها بعض املؤيدين لإلعجاز أن نضبط العملية االنتقائية بني أشكال الرسم، واليت ميا
 تبعًا ملا يتناسب مع حساباتهم؟؟  (2)العددي

مثاًل،  "إسرائيل"فلو أردنا بعد الّنظر يف هذه اخلالفات أن نعّد حروف كلمة 
االتفاق قائم على لوجدنا أّنها تساوي سبعة أحرف باعتماد اللفظ، وأّما باعتماد الّرسم ف

 أحرف، وعلى داود وهو حذف األلف:مخسة مذهب أبي على حذف الياء منها فتكون
، ويف سورة كسورة اإلسراء تكررت هذه (0)ة أحرفمذهب الداني وهو إثبات األلف: ست

الكلمة أربع مرات، فانظر إىل حجم االختالف يف عّد حروف هذه السورة!! هذا غري 
 االختالف الناتج عن بقية الكلمات!

هو الرسم اإلمالئي ناقضه الرسم إن قيل: إن املعتمد يف اإلعجاز العددي و
العثماني. وإن قيل: إن املعتمد هو الرسم العثماني فعلى أي املذهبني نعّول؟! فال بد إذن 

 .ضع أساس نسري وفقه يف هذه النقطةمن و

من هنا يتبني أّن بناء اإلعجاز العددي على الرسم العثماني، هو خالف مبين على 

                                                 

 سبق ذكر أمثلة على ذلك يف املبحث الثالث من الفصل الثاني.  (2)
 .09هـ(، ص2402انظر: الضباع، ) (0)



  

ى من نسبة اإلصابة فيه بعد هذا البناء؟! وكم يبقخالف مبين على خالف، فكيف سيقوم 
 !!االختالفات كل هذه

 واإلعجاز العدديعّد اآلي  :املطلب الثاني

 تعريف اآلية لغةً:
بوزن أْعية، مهموز همزتني، فخففت  "أََْأية"هي العالمة، وأصلها  اآلية يف اللغة

ماعتهم، ومنه آية األخرية فامتدت، وآية الرجل شخصه، وخرج القوم بآيتهم أي جب
 .   (2)القرآن ألنها مجاعة احلروف، واجلمع آي

 تعريف اآلية اصطالحاً: 
 :(0)فقد جاءت كلمة آية بعّدة معاٍن هي -تعاىل -وأما يف كتاب اهلل 

   (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ): -تعاىل -كما يف قوله  املعجزة: .2

 أي معجزة واضحة. [122 ]البقرة: 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ): -تعاىل -ومنه قوله  العالمة: .0

 أي عالمة ملكه. [133 ]البقرة:  (ې ى ى

 أي عربة ملن يعترب.[3 ]الشعراء:   (ڑ ک ک ک  ڑ): -عّزوجّل -ومنه قوله  العربة: .3

 .[11 ]املؤمنون:   (گ ڳ ڳ ڳ ڳ): - سبحانه –ومنه قوله  األمر العجيب: .4

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ):-عّزوجّل -ومنه قول اهلل  والدليل:الربهان  .5

، واملعنى، من [11 ]الروم:   (ہ ہ ہ ھ ھ ھ ۀ ۀ ہ
خلق عوامل السماوات واألرض واختالف  -سبحانه -براهني وجوده وقدرته 

 األلسنة واأللوان.
                                                 

 .223-220هـ(، ص2425) انظر: ابن فارس، (2)
 . 339-333ص2. الزرقاني، )ب.ت(، ج 336-335ص2هـ(، ج،2402) انظر: الزركشي، (0)



  

طائفة ذات مطلع ومقطع "، فقد عّرفت اآلية بأّنها وهو املعنى الذي ُخّص باالصطالح .6
لقرآن، منقطعة عما وقيل هي طائفة من ا". (2)"من كتاب اهلل مندرجة يف سورة منه

 .(0)"قبلها وما بعدها

والعالقة بني هذا املعنى االصطالحي األخري وبني املعاني السابقة واضحة، ألّن 
-اآلية القرآنية معجزة، ولو بانضمام غريها إليها، ثم هي عالمة على صدق من جاء بها 

-كانها من السمّو ، وفيها عربة وذكرى ملن أراد أن يعترب، وهي من األمور العجيبة مل
واإلعجاز، وفيها معنى اجلماعة ألّنها مؤلفة من مجلة كلمات وحروف، وفيها معنى 

 .(3)والدليل على ما تضمنته من هداية وعلمالربهان 

 طريقة معرفة اآلية:

وهي مسألة مهّمة ال بّد من توضيحها قبل عرض اخلالف يف عدد آيات القرآن 
 اخلالف على اإلعجاز العددي.الكريم، واألثر املرتّتب من هذا 

 :(3)وللعلماء يف هذه املسألة قوالن
 :ّنه ال سبيل ملعرفة آيات القرآن إال بتوقيف من الشارع، ألّنه ليس للرأي إ القول األّول

 "أملص"وال للقياس فيها جمال، إّنما هو حمض تعليم وإرشاد، بدليل أّن العلماء عّدوا 
آية، وغري ذلك من النظائر اليت مل ُينَب فيها العّد على  "أملر"آية ومل يعّدوا نظريها وهو 

قياس النظري على نظريه، ولو كان يف األمر مّتسع للقياس، لكان حكم النظريين 
 واحدًا.

 :ّن معرفة اآليات منه ما هو مساعي ومنه ما هو قياسّي، ومرجع ذلك إ القول الثاني

                                                 

 .339ص2الزرقاني، )ب.ت(، ج (2)

 .233ص2هـ(، ج2402السيوطي، ) (0)
 .339ص2انظر: الزرقاني، )ب.ت(، ج (3)
 .342-2/342انظر: الزرقاني، )ب.ت(، ج  (4)



  

وقف عليه دائمًا حتققنا أّنه فاصلة،  - -. يقولون: فما ثبت أّن الّنيب (2)إىل الفاصلة
وما وصله دائمًا حتققنا أّنه ليس فاصلة، وما وقف عليه مرًة ووصله أخرى، فهو 

 حمتمل، ويف هذا جمال للقياس.

وكما اختلفوا يف الطريقة املعتمدة لعّد اآلي، فقد اختلفوا يف أعدادها كذلك، على 
هل مكة عدد، وألهل الشام عدد، وألهل مذاهب يف العد، فألهل املدينة عددان، وأل

رضوان اهلل  -البصرة عدد، وألهل الكوفة عدد، وكّلها مذاهب منقولة عن اّلصحابة 
، ففي عّد آيات القرآن اتفقوا على أّنها ستة آالف ومائتا آية وكسر، واختلفوا يف -عليهم

 أربع عشرة، ويف هذا الكسر، ففي عدد املدني األّول سبع عشرة، ويف عدد املدني األخري
عدد املكّي عشرون، ويف عدد الكويف ست وثالثون، ويف عدد البصري مخس، وقيل: 

 .(0)أربع، وقيل: تسع عشرة، ويف عدد الشامي سّت وعشرون

 :(3)ثم إّنهم اختلفوا يف أعداد آيات سور القرآن، فكانت ثالثة أقسام

( آية، 222) "يوسف"قسم مل ُيختلف فيه: وهي أربعون سورة، منها سورة  .2
 ( آية، وغريها.203)"الّنحل"( آية، و99) "احلجر"و

 :ختلف فيه تفصياًل ال إمجااًل: ومنهاوقسم ا .0

 "( أسقطوا عّد 7)   (ڤ ڦ)(، عّد املدنيان والبصري والشامي 7) "الفاحتة
 .(4)البسملة، وعّد الباقون البسملة آية منها

 "ٿ ٿ  ) لباقون بدهلا:(آية، وا2)   (ڱ)(، عّد أهل الكوفة 33)"القصص

 (.03)   (ٿ ٹ

                                                 

 ، وقـال الـداني: كلمـة آخـر اجلملـة.]انظر: السـيوطي،      هي الكلمة اليت تكون آخـر اآليـة  الفاصلة  (2)
 [024ص0هـ(، ج2402)

 .343ص2ظر:الزرقاني، )ب.ت(، جان (0)
 . 239-235ص2هـ(، ج2402انظر: السيوطي، ) (3)

 .65هـ(، ص2395انظر: القاضي، ) (4)



  

 "ٹ ڤ )والبصرة بدهلا:  (آية،2)   (ڻ)(، عّد أهل الكوفة 69)"العنكبوت

 (.09) (ۈ ۈ)(، والشام 65)   (ڤ

 "ۀ  )( والباقون بدهلا: 00) ﴾   (ں ڻ ڻ ڻ ڻ )عّد املكّيون  (،03) "اجلّن

 (.00)   (ۀ ہ ہ ہ

 "(، 2)(ٱ)( دون 3)(ڀ ٺ)( عّد املدنّيون: 3) "العصر
 وعكس الباقون.

 ومنها: قسم اختلف فيه إمجااًل وتفصياًل: .3

 :(2)يف الكويف، ومائة وعشر آيات فيما عداه وإحدى عشرة آية مائة اإلسراء. 

 :مائة و إحدى عشرة آية يف البصري، و مائة و عشر آيات يف الكويف، ومائة  الكهف
 .(0)يوست آيات يف الشامي، ومائة ومخس آيات يف املدنيني واملك

 :(3)تسع وتسعون يف املكي واملدني األخري، ومثان وتسعون فيما عدا ذلك مريم. 

 :(4)عشرون يف البصري والكويف، ومثان و عشرون فيما عدا ذلكتسع و احلديد. 

 :مثاٍن وعشرون يف الكويف، وتسع وعشرون يف البصري والشامي، وثالثون فيما  نوح
 .(5)عدا ذلك

 :عراقي واملدني األول، ومخس ومخسون يف الشامي واملدني ست ومخسون يف ال املّدثر
 . (6)األخري

                                                 

 .227هـ(، ص2395أنظر القاضي، ) (2)
 .229هـ(، ص2395أنظر القاضي، ) (0)

 .203هـ(، ص2395أنظر القاضي، ) (3)
 .235هـ(، ص2395أنظر القاضي، ) (4)
 .294هـ(، ص2395. و القاضي، )33ص09هـ(، ج2393انظر: األلوسي ) (5)

 .293هـ(، ص2395. والقاضي، )243ص09هـ(، 2393انظر: األلوسي ) (6)



  

 :(2)يف احلجازي عشرون، ويف العراقي تسع عشرة، ويف الشامي مثاني عشرة العلق. 

ويالحظ هنا أّن أغلب الّسور اليت حتّدث أصحاب اإلعجاز العددي عن وجود 
ديد واحلّج واإلسراء ونو  بعض مظاهره فيها تنتمي إىل القسم الثالث، كاملّدثر واحل

 بالروايات األخرى للعّد ؟  ؟ وماذا سنفعلمدأي طرق العّد سنعتوالعلق. ف

هذا مع مالحظة استحالة اجلزم بإحدى الروايات وطر  غريها، ومع مالحظة أّن 
فإمنا هي يف الصحة سواء، و السبب يف  تعدد الروايات ال ميت بصلة إىل ضعف إحداها ،

كان يقف على رؤوس اآلي تعليمًا ألصحابه أّنها رؤوس آي، - -ّنيب أّن الاختالفها 
اآلية مبا بعدها طلبًا لتمام املعنى، فيظنُّ بعض الّناس  - -حتى إذا علموا ذلك وصل 
ليس فاصلة، فيصلها مبا بعدها معتربًا أّن اجلميع آية  - –أّن ما وقف عليه الّنيب 

ال يصلها مبا بعدها. ومبا أّن ذلك ال يرتتب عليه واحدة، والبعض يعتربها آية مستقلة ف
. ومبا أّنه مل حيّدد يف (0)زيادة وال نقص يف كتاب اهلل فلم يكن هناك ما يدعو إىل حتديده

 فلن حيّدد أبدًا.  - -زمن الّنيب 

انظر مثاًل إىل اعتمادهم يف اإلحصاءات يف سورة العلق على أّنها تسع عشرة آية، 
كل الّنتائج اليت توّصلوا الختّلت ن اآلخرين، واللذين لو اعتمدناهما وجتاهلهم للعّدي

، أي أن  0/3، وكونها خاطئة هي  2/3إليها، أي أّن نسبة كون نتائجهم صحيحة هي 
نسبة اخلطأ ضعف نسبة الصواب!! وكذلك احلال مع الّسور األخرى كاملّدثر، ونو ، 

 وغريهما.

م أعداد آيات الّسور الزوجية والفردية، وربطهم والقول نفسه يقال بالّنسبة لدراسته
 بسام جّرار بـعبد اهلل جلغوم ومن بعده أ.ذلك برتتيبها يف املصحف، وما مّساه أ. 

( 54( سورة عدد آياتها زوجي، و)62إّن يف القرآن ) فقال "معجزة ترتيب سور القرآن"
تيب سوره يف املصحف سورة عدد آياتها فردي، وتنقسم كل من اجملموعتني إىل نصٍف تر

 زوجي ونصف ترتيب سوره فردي، أي أّن:

                                                 

 .007ص32هـ(، ج2393انظر: األلوسي ) (2)
 .56-55هـ(، ص2395. والقاضي، )344ص2انظر: الزرقاني، )ب.ت(، ج (0)



  

ترتيبها 07ترتيبها فردي +32ترتيبها زوجي+ 32(= )62+54(= )224)
 ترتيبها فردي( 07زوجي+

 (6×29(= )224والعدد )

 (6×22(= )62والعدد )

 (.6×9(= )54والعدد )

نتيجة على وعلى خالف هذين الرتتيبني يكون من الصعب أن تأتي ال"ثّم يقول: 
  (2)"هذا النسق...

 أقول: ماذا لو كانت األرقام كالتالي:

(224( =)70 +40( =)36+36( + )02+02) 

 (6×29(= )224العدد )

 (6×20(= )70والعدد )

 (!6×7(= )40والعدد )

 "الفكر العربي اإلسالمي"يف كتابه النظرية ثم يذكر مزيدًا من التفاصيل حول هذه 
 الية:فيصل إىل الّنتيجة الت

 6036 = جمموع آيات القرآن الكريم = )متجانس( ترتيب + آيات 

 6555 القرآن الكريم=سور جمموع ترتيب  = )غري متجانس( ترتيب + آيات 

، ويرتبط ذلك كل سورة وعدد آياتـها ترتيب هناك عالقة بني رقم بـهذا يثبت أّن
 .(0)املصحف وجمموع آيات القرآن الكريمسور مبجموع ترتيب 

الصحيحة كما يظهر جتاهل طرق العّد ن هذا املسلك قد يوقع الباحث يف خطأ إبل 
 بسام جرار: من قول أ.

                                                 

 .09هـ(، ص2429جرار، ) (2)
 .37هـ(، ص2405انظر: جرار، ) (0)



  

آية ب أقل سورة البقرة نفرتض أّن عدد آيات وتعقيدها حتى ندرك عمق املسألة"
السور  عدد ة اآليات، مما يعين أّنفردّي السورة آية، وبالتالي تصبح (035)فتصبح  ،واحدة
 . (2)". عندها ينهار كل شيء(95)والزوجية  (55)بح صية سالفردّي

 وبالرجوع إىل علم عّد اآلي نفاجأ مبا يأتي:

 ( آية.035) نياملدنيالشامي ووسورة البقرة يف العّد املكي  -

 ( آية.036ويف العّد الكويف ) -

 .(0)( آية037ويف العّد البصري ) -

فهل انهار اآلن كّل شيء؟! قرة، ثالثة أقوال خمتلفة ثابتة يف عدد آيات سورة الب
 وهل فقد القرآن إعجازه؟ 

، وإن شئت مالحظة أّن عدد آيات السورة فردي وفق قولني من ثالثة أقوال هذا مع
 فقل وفق مخسة مذاهب من ستة يف علم العّد.

وإذا كان كّل شيء قد انهار بتغري عدد آيات سورة واحدة فماذا سيحدث إذا طبقنا 
 ور.ذلك مع بقية الس

 علم القراءات واإلعجاز العددي :املطلب الثالث

 لغة:يف الالقراءات 
أو  "قرو"مجع قراءة، وهي مصدر مساعي لقرأ، وأصله من اجلذر  القراءات

، وهو أصل واحد يدّل على مجع واجتماع، فسميت قراءة؛ ألّنها مجع للحروف "قري"
 .(3)والكلمات

 

                                                 

 .33هـ(، ص2405جرار، ) (2)

 .242هـ(، ص2424انظر: الداني، ) (0)
 . 334هـ(، ص2425ابن فارس، )( 3)



  

 :حصطاليف االالقراءات 
هو علم يبحث يف كيفية أداء كلمات القرآن واختالفها معزّوًا  علم القراءات:و
 .(2)لناقله

مذهب يذهب إليه إمام من أئّمة القراء خمالفًا به غريه، يف الّنطق بالقرآن " القراءة:و
الكريم، مع اتفاق الروايات والّطرق عنه، سواء أكانت هذه املخالفة يف نطق احلروف أم 

  .(0)"يف نطق هيئاتها

 علم القراءات:نشأة 
، فمنهم من - -يتلقون القرآن عن الّنيب  -رضوان اهلل عليهم -كان الصحابة 

قرأه عنه على حرف واحد، ومنهم من قرأ على حرفني، ومنهم من زاد على ذلك. وبعد 
وا التابعني كلٌّ حبسب ما قرأ، فاختلف أوتَفرُّق الصحابة يف األمصار أقر - -وفاة الّنيب 

مبا تابعني وتابعيهم، ودعت احلاجة إىل حتديد هذا اخلالف وتوضيحه وتقييده بذلك أخذ ال
، ثم تصدى بعد ذلك هلذا -رضوان اهلل عليهم - الصحابة الكرام - -الّنيب به أقرأ 

الشأن أئّمة ختّصصوا يف هذا العلم وقاموا بدراسته، فبينوا تفاصيل القراءات، وحكموا 
حيح املقبول منها، وبينوا الشاّذ والضعيف. وهكذا نشأ على أسانيدها، وخرجوا لنا بالص

 .(3)علم القراءات

 ضوابط قبول القراءة:
للعلماء يف قبول الّروايات ثالثة ضوابط مشهورة، يتوقف على توفُّرها يف القراءة 

 قبول القراءة أو رّدها، وهذه الضوابط هي:

 :ة ولو احتمااًل، فيجب أن أن توافق القراءة أحد املصاحف العثماني الضابط األّول
 : ابن عامر تكون القراءة ثابتًة ولو يف بعض املصاحف العثمانية دون بعض. كقراءة
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يف املصحف الشامي.  كذلك ، بغري واو، فإّنها[222 ]البقرة:   (ڻ ۀ ۀ ہ)
أي أّنه يكفي أن تكون املوافقة تقديرًا، فإّن موافقة الرسم قد  "ولو احتمااًل"واملقصود بـ

ن حتقيقًا كما يف املواضع املوافقة للرسم القياسي، وقد تكون احتمااًل كما يف تكو
. وقد توافق بعض القراءات الّرسم حتقيقًا، وتوافقه غريها احتمااًل، حنو قراءة "الّسموت"

، فإّنها ُكِتبت بغري ألٍف يف كّل املصاحف، فقراءتها بغري [3 ]الفاحتة:   (ٺ ٺ ٺ)
 .(2)يقًا، وقراءتها حبذف األلف توافقه احتمااًلألف توافق الّرسم حتق

 :موافقة القراءة للعربية ولو بوجه، سواًء كان أفصح أم فصيحًا،  الضابط الثاني
 .(0)جممعًا عليه أم خمتلفًا فيه

 :تواتر الّسند، أي أن تتصل تلك القراءة بنقل مجع من العدول  الّضابط الّثالث
لى القول الراجح، وقيل باشرتاط الصحة دون التواتر الّضابطني عن مثلهم إىل منتهاها ع

مع كونها مشهورة عند أئّمة هذا العلم الضابطني له غري معدودة عندهم من الغلط أو مّما 
واحلق أن ضابط التواتر هو الضابط األهم الذي إن وجد أغنى  .(3)شّذ به بعضهم

 عماسواه من الضوابط.

 :(3)أنواع القراءات
 ر تلك الّشروط يف القراءة، فقد حّدد العلماء أنواع القراءات مبا يلي:وبناًء على تواف

وهو ما نقله مجٌع ال ميكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إىل منتهاه،  املتواتر: .2
 .(5)"وغالب القراءات كذلك"وقال الّسيوطي: 
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وهو ما صّح سنده ومل يبلغ درجة الّتواتر، ووافق العربية والّرسم،  املشهور: .0
شتهر عند القراء، فلم يعّد من الغلط وال من الّشذوذ. ومثاله: ما اختلفت وا

 الّطرق يف نقله عن الّسبعة، فرواه بعض الّرواة دون بعض.

وهو ما صّح سنده وخالف الّرسم أو العربّية، أو مل يبلغ حّد الّشهرة، وال  اآللاد: .3

 بفتح الفاء.   (ھ ھ ے ے ۓ)يقرأ به، ومثاله قراءة: 

أو صّح ومل يتواتر على الراجح،  -على قول -وهو ما مل يصّح سنده،  :الّشاذ .4

 ."يوم"، بصيغة املاضي ونصب   (ٺ ٺ ٺ)ومثاله: قراءة 

 .(2)ومثاله قراءات اخلزاعي املوضوع: .5

وهو ما زيد يف القراءات على وجه الّتفسري، كما أخرجه البخاري من  امُلدرج: .6
 .(0)تبتغوا فضاًل من رّبكم(قراءة ابن عّباس: )ليس عليكم جنا  أن 

قرآنًا، على الرأي الراجح من أنّّ القرآن ال  ّدوالقراءة املتواترة هي الوحيدة اليت تع
 .اعتقاد صحته يثبت إال بالتواتر، وما عدا ذلك فال جتوز القراءة به وال

 : (3)االختالف بني القراءاتفوائد 

 أذكر منها:للقراءات فوائد عظيمة 

ألّمة والتيسري عليها، فإّن هذه األّمة كانت قبائل شتى، وكان بينها الرمحة بهذه ا (2
اختالف يف اللهجات والّنربات، وكان يف تعّدد القراءات واحلروف ما يهّون عليها 

 أمر تعّلم كتاب رّبها.

                                                 

هو أبو الفضل حممد بن جعفر اخلزاعي، له كتاب املنتهـى يف القـراءات ، والواضـح يف القـراءات،      (2)
كي عنه أّنه وضع كتابًا يف احلروف نسبه إىل أبي حنيفة، فكرب عليه ذلك، ونز  عن بغـداد، تـويف   ح
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 يف بيان الوضوء: -تعاىل -الّداللة على حكمني شرعيني يف حالني خمتلفني: كقوله  (0

 پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ )

 (5)وحفص (4)ويعقوب (3)والكسائي (0)وابن عامر (2)أ نافعقر   [2 ]املائدة:(ٺ
، فالّنصب يفيد طلب (6)جبّرهاوقرأ الباقون  "أرجلكم"لفظ الالم من بنصب 

، واجلّر يفيد طلب مسحها، ألّن "وجوهكم"غسلها، ألّن العطف يكون على لفظ 
أّن املسح  - –رسول ، وقد بّين ال"رؤوسكم"العطف حينها يكون على لفظ 

 جيوز لالبس اخلّف، وأّن الغسل جيب على من مل يلبس اخلف.

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ )دفع توّهم ما ليس مرادًا، كقوله تعاىل:  (3

هل " أ الكسائي، قر[221 ]املائدة: (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې
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. وهذه (2)"ربك"، ونصب الباء يف "تستطيع"بتاء اخلطاب يف  "َتستطيع ربََّك
، ألّن املعنى -عّز وجّل-ترفع توّهم أّن احلواريني كانوا شاّكني يف قدرة اهلل القراءة 

 .(0)عليها: هل تستطيع أن تسأل ربك

   (ىئ ىئ ی):-تعاىل -تكميل قراءة ملعنى قراءة أخرى، كقوله  (4

وقراءة  ،(4)الّتشديدقرأ الباقون ببالّتخفيف و (3)أها أبو بكرقر [211 ]األعراف:
قراءة الّتخفيف؛ ألّن الذي يريد أن مَيّسك غريه الكتاب ال بّد أن الّتشديد مكّملة ل
 يكون ممسكًا به.

غاية االختصار ومجال اإلجياز؛ إذ كل قراءة مبنزلة اآلية؛ إذ كان تنّوع اللفظ بكلمة  (5
يقوم مقام تعّدد اآليات، ولو جعلت داللة كل لفظة على حدة مل خيف ما كان يف 

 ذلك من الّتطويل.

، والّداللة أيضًا على -تعاىل-على إعجاز القرآن الكريم، وأّنه كالم اهلل  الّداللة (6
؛ فإّن هذه االختالفات يف القراءة ال - -صدق من جاء به، وهو رسول اهلل 

تؤدي إىل تناقض يف املقروء وتضاد، وال إىل تهافت وختاذل، بل القرآن كّله على 
بعضًا، ويشهد بعضه لبعض على تنوع قراءاته يصّدق بعضه بعضًا، ويبني بعضه 

منط واحد يف علو األسلوب والتعبري، وهدف واحد من مسو اهلداية والتعليم، 
 وذلك من غري شك يفيد تعّدد اإلعجاز بتعّدد القراءات واحلروف.

 االختالف بني القراءات واإلعجاز العددي:

مني لكتاب رّبهم، يتبني مما سبق أّن لعلم القراءات فوائد هاّمة تعود على فهم املسل
وُتَقّوي عالقتهم به. وتبّين لنا كيف تسري هذه القراءات معًا بانسجام واضح، وعالقة 
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ظهار عظمة كتاب ضًا يف سبيل إمتينة بعيدة عن التناقض والّتعارض، يَدّعم بعضها بع
 اهلل، وبيان أحكامه.

من تدقيق النظر يف أي ال بّد ثّم بعد هذه الفوائد اجلليلة هلذا العلم الراسخ الّدقيق، 
فعلى فرض أّن اإلعجاز ، من شأنها أن تتعارض مع هذا العلم اجلليل فكرة جديدة

 العددي صّح على قراءة من القراءات، فإّن ذلك ال خيرج عن أحد احتمالني: 

قوهلم، إذ ستتغري  تعارض معقراءات متواترة جممع عليها تتسع أّن هناك  األّول:
فإن صّح على بعضها أثبتت  -غري القراءات املختلف يف تواترهاهذا  -احلسابات وفقها

 بقية القراءات بطالنه. 

أّن اإلعجاز العددي سيهدم القراءات، فنقول إّن هذه القراءة  واالحتمال الثاني:
فيها إعجاز عددي بينما خلت األخرى منه، فاألوىل أكثر إعجازًا من الثانية !! أو رمبا 

ا االحتمال الثاني مرفوض قطعًا، ألّن املتواتر ال يتفاضل وليس وهذ أصّح من الثانية!
 بعضه أصح من بعض.

وال بّد للباحث يف اإلعجاز العددي أن يسري على منهجية علمية صحيحة فيما 
يتعّلق بعلم القراءات، وأن ال يكون األمر مبنيًا على االنتقاء بقدر ما خيدم فكرة اإلعجاز 

فعل أ. كأنه جمرد حبث عن األرقام املقصودة  وذلك كما العددي حتى يصبح األمر  و

   (ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب): -تعاىل -بسام جرار حني حسب مّجل قوله 

( إذا قرئت )اآلخرة( بإثبات اهلمزة، ويساوي 0203، فقال إنه يساوي )[213 ]اإلسراء:
عندها، وميكن اعتماد هذه القراءة هنا ألّن الكالم ينتهي "( حبذفها!! ويقول: 0200)

   (ڑ ڑ ک ک ک ک ...)فيستحسن التخفيف  كما ورد يف سورة الكهف: 

الحظ  [31 ]الكهف:   (ىئ ىئ ی ی ی ی ...)أّما يف النهاية فقال:  [13 ]الكهف:
 .(2)"كلمة )تستطع( و)تسطع(

هو ما يعرف يف علم القراءات « التخفيف»وها هنا مأخذ على ما قاله؛ فما مساه 
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، وهذا اإللقاء (2)حركة اهلمزة على الساكن قبلها مع حذف اهلمزة ، أي: إلقاء«النقل»بـ
يزانها تبقى مب، ونفسهالكلمة عدد حروف بقى معه يمع حذف اهلمزة إمنا هو أمر أدائي، و

يف حالة النقل هي أربعة « األرض»، فال ميكننا أن نقول مثاًل إن كلمة نفسه الصريف
وأّي معنى هلذه؟ « ْرض»التعريف هو« ال»ها أحرف، ألن الباقي من الكلمة إذا حذفت من

 وعلى أّي وزن هي؟ 

من »، «قد ُأوحي»، «من ءامن»كما يف  كلمتنيأضف إىل ذلك أن النقل إذا كان يف 
ووقفنا على الكلمة األوىل وابتدأنا مبا بعدها فإنه يرتتب على ذلك أن يزيد حرف يف « إله

ل بسبب النقل ال بّد من اإلتيان بها يف كل مثال!! ألن اهلمزة اليت سقطت يف حال الوص
حال البدء، فعلى أّي احلالني نعتمد حينئذ: حال الوصل أم حال البدء؟ وقد علمنا أن يف 

إما زيادة حرف أو  -وهي تعّد باملئات يف القرآن الكريم -كل مثال من هذا القبيل 
قواعد "قاله نقصان حرف!! ويف قوله هذا خمالفة صرحية ملا نّص عليه بنفسه يف م

، حيث قال باعتمادهم على قراءة حفص وأّنهم مل يتفّرغوا "اإلحصاء يف مركز نون
ثّم من أي كتب القراءات جاء بضابط االستحسان هذا، أم  !(0)لدراسة القراءات األخرى

 على كلمة "اآلخرة"حني قاس كلمة  -أّنه ضابط جديد يف دراستها؟! وكذلك القياس 
 ر القياس مصدرًا للقراءات.، فمنذ متى صا"تسطع"

 القراءة الشاّذة واالستدالل بها يف مسائل اإلعجاز العددي:

هي القراءة اليت اختّل فيها شرط  ويف االصطالح:، (3)املنفرد واملفارق الّشاذ يف اللغة:
 .(4)التواتر، ويراد بها على الراجح ما وراء القراءات العشر

القراءة الشاذة واالستدالل بها، واتفق  مسألةوقد حبث العلماء قدميًا وحديثًا يف 
اجلمهور على حرمة القراءة بالشاذة يف الصالة وغريها، وعدم اعتبارها قرآنًا، ألّن الشرط 
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يف ثبوت القرآن هو التواتر. ومثل هذه القراءات حتى وإن ثبتت بالّنقل فإّنها منسوخة 
 . (2)بالعرضة األخرية، وبإمجاع الصحابة على مصحف عثمان

ال جتوز القراءة بشيء من الشواذ خلروجها عن إمجاع املسلمني، " قال السّخاوي:
وعن الوجه الذي ثبت به القرآن، وهو املتواتر، وإن كان موافقًا للعربية وخط املصحف، 

 . (0)"ألّنه جاء من طريق اآلحاد، وإن كانت نقلته الثقات

دة يف القرآن مردودة...ومعتمدنا القراءة الشاّذة، املتضمنة لزيا" وقال الغزالي:
 شيئان:

أّن الشيء إّنما يثبت من القرآن، إّما إلعجازه، وإّما لكونه متواترًا، وال  أحدهما:
إعجاز، وال تواتر. ومناط الشريعة وعمدتها تواتر القرآن، ولواله ملا استقّرت الّنبوة. وما 

 ل فيه رواية شاّذة؟!يبتين على االستفاضة لتوفر الّدواعي على نقله، كيف يقب

وقد  -رضي اهلل عنهم-قتداء بالصحابة مبنانا فيما نأتي ونذر، اال املسلك الثاني:
 .(3)"كانوا ال يقبلون القراءة الشاّذة...

وال جتوز القراءة يف الصالة وال غريها بالقراءة الشاذة، ..." :(3)وقال النووي
تواتر... ونقل اإلمام احلافظ أبو عمر بن عبد ألنها ليست قرآنًا، فإّن القرآن ال يثبت إال بال

إمجاع املسلمني، على أّنه ال جتوز القراءة بالشاذ وأّنه ال يصلى خلف من يقرأ بها،  (5)الرب

                                                 
 .22 -9هـ(، ص2422. القاضي، )25-24ص2انظر: ابن اجلزري، )ب.ت( ج (2)

 . 334-333ص2هـ(، ج2402) الّزركشي،( 0)

 .033-032هـ(، ص2422انظر: الغزالي، ) (3)

هــ،  632وي ثّم الدمشقي، ولد سنة هو اإلمام أبو زكريا، حميي الّدين، حييى بن شرف بن ُمري الّنو (4)
،  -شـر  صـحيح مسـلم    -عامل عابد زاهد، فقيه حمـّدث، كـثري التصـانيف، مـن أهّمهـا: املنهـاج       

هـ. ]انظـر:  676تويف سنة  ، ورياض الصاحلني، واألذكار، وغريها الكثري. -شر  املهذب -اجملموع
 [24-5هـ(، ص2425) نووي،املنهج السوي يف ترمجة اإلمام الّنووي، السيوطي، تصديرًا لل

هو أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب القرطيب، إمام عصره يف احلديث واألثر، ولـد   (5)
هـ، قيل عنه أحفظ أهل املغرب، له مصنفات كثرية منها: التمهيد ملا يف املوطأ من املعـاني  332سنة 

 هــ. 332ن العلـم وفضـله. تـويف سـنة     واألسانيد، واإلستيعاب يف معرفة األصحاب، وجـامع بيـا  
 [66ص7م(، ج2963]انظر: ابن خلكان، )



  

فمن قرأ بالشاذ إن كان جاهاًل به أو بتحرميه ُعّرف ذلك، فإن عاد إليه بعد  قال العلماء:
ىل أن ينتهي عن ذلك، وجيب على كّل مكلف قادر ذلك أو كان عاملًا به عّزر تعزيرًا بليغًا إ

 .(2)"على اإلنكار أن ينكر عليه

ويف هذه األقوال وغريها الكثري ما يرّد على رجوع مثبيت اإلعجاز العددي إىل هذه 
وإّنه لَعَلُم "القراءات يف إثبات حساباتهم، كرجوع أ. فريد قبطين إىل القراءة الشاذة 

التنبيه ال بّد من  -وبناًء على أقوال العلماء السابقة–. وهنا (0)بفتح العني والالم "للساعة
، ألّنها تقوم على ما مل تثبت قرآنيته أصاًل، عدم اللجوء إليهاثل هذه االستدالالت، ومل

 فكيف ومثل هذه احملاوالت تسعى إىل إثبات وجه إعجازي ملا ال يعّد قرآنًا.

ت يأتي على سبيل االستئناس بها باعتبارها فإن قالوا إّن استدالهلم مبثل هذه القراءا
خربًا سُيرّد عليهم بأنها مسألة خالفية، والراجح فيها عدم صحتها لالستدالل، قال 

ألّن القرآن ال يثبت خبرب الواحد، وإذا مل يثبت قرآنًا مل يثبت خبرب "النووي معلاًل ذلك: 
وهذا  به،قاد  يوقف عن العمل  ، ألّن خرب الواحد إذا توّجه إليه- –الواحد عن الّنيب 

 .(3)"إذا مل جيئ إال بآحاد، مع أّن العادة جميئه متواتر توجب ريبة واهلل أعلم

والقراءة الشاّذة إن مل يصح االستدالل بها يف األحكام الفرعية الظنّية، فكيف ميكن 
باألدلة  االستدالل بها على أمور غيبية تعترب جزءًا من عقيدة املسلم اليت ال تثبت إال

وتعترب من األمور اخلطرية على إميان  بل ؟-على الراجح -القوية إن مل تكن القطعية 
الناس، وخاّصة العوام منهم الذين ال يدركون حقيقة ظنية هذه األدلة، واحتمالية حتققها 
أو عدمه! فهذه أمور ال بد هلا من أدلة قوية وأساس متني يطمئّن هلا قلب املؤمن وعقله 

 يسّلم بنتائجها، وتبتعد بالّناس عن الفنت.  وجتعله

 حساب اجلّمل، أصله وصالحيته  :املطلب الرابع

                                                 

 .390ص3انظر: النووي، )ب،ت(، ج (2)

. وهذه قراءة األعمـش وهـي مـن القـراءات األربـع الشـاذة الـيت بعـد         023)ب.ت(، ص قبطين، (0)
 [336العشرة. ]انظر: الدمياطي، )ب.ت(، ص

 .2450،  07ص22هـ(، ج2425) النووي، (3)



  

أّن حساب اجلّمل هو نظام حسابي يعطي لكل حرف من احلروف األجبدية  ذكرُت
للحروف األجبدية ترتيبان ختتلف تبعًا لكل منهما قيم احلروف  قيمة عددية معينة. ويعرف

 :العددية

أ، ب، ج، د، هـ، و، ز،  ، ط، ي، ك، ل، م، ن، س، ع،  يب املشرقي:الرتتيف  يفه
 ه:َقْفف، ص، ق، ر، ش، ت، ث، خ، ذ، ض، ظ، غ. وقيمها َو

، 02، ك=22، ي=9، ط=3،  =7، ز=6، و=5، هـ=4، د=3، ج=0، ب=2أ=
، 022، ر=222، ق=92، ص=32، ف=72، ع=62، س=52، ن=42، م=32ل=
 .2222، غ=922، ظ=322، ض=722=، ذ622، خ=522، ث=422، ت=322ش=

أ، ب، ج، د، هـ، و، ز،  ، ط، ي، ك، ل، م، ن، ص، ع،  الرتتيب املغربي: يف أما
 ه:َقْفخ، ذ، ظ، غ، ش. وقيمها َو ف، ض، ق، ر، س، ت، ث،

، 02، ك=22، ي=9، ط=3،  =7، ز=6، و=5، هـ=4، د=3، ج=0، ب=2أ=
، 022=، ر222، ق=92، ض=32، ف=72، ع=62، ص=52، ن=42، م=32ل=
، 922، غ=322، ظ=722، ذ=622، خ=522، ث=422، ت=322س=
 .(2)"2222ش=

العرب تأثروا بالعقيدة  بأنفهناك رأي يقول وال يعرف هلذا احلساب أصل، 
لذلك  ،األمواتالشياطني وأروا  ة واالعتقاد بعامل حمجوب هو عامل اآلهل الشامانية وهي

تعامالتهم مع األعداد  ىعل ، وانعكس ذلكيًاعدد فاحلرف الظاهر حيمل داخله مدلواًل
 .(0)مشأنهم يف ذلك شأن األمم السامية وعربيي العهد القدي

إال أّن املؤكد تارخييًا أّن أقدم استعمال معروف هلذا احلساب كان من قبل اليهود، 
واليت منها علم  "علوم احلرف"حيث ابتدع علماء بين إسرائيل جمموعة من العلوم املسماة 

ساب اجلّمل، وعلم اجلفر والتنجيم والسحر، وهي يف جمموعها ال تتعدى كونها أنواعًا ح
                                                 

 .034ص2هـ(، ج2424التوجني واألمسر، ) (2)
(0 )24 /4/2407  adab/issue/446/1000htmlhttp://www.akhbarelyom.org.eg/ 
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 . (2)من احليل

وقد استمّر أهل الكتاب عمومًا يف استعمال حساب اجلّمل يف االستنتاج من 
كتابه  يف F . Vallowe يقول القس اإلجنيلى" نصوص كتبهم املقّدسة حتى يومنا هذا،

ة اكتشاف التعاليم املزيف ن السهل جدًام": قدس وحساب اجلّملالكتاب امل عن رياضيات
 ما، فإذا كانت القيمة العددية لكلمة أو عبارة غري مطابقة ألمر ؛اخلطأ عن طريق األرقامو

وأثبت  تعنى شيئا ما، فإذا قال لك أحد الوعاظ أن كلمًة صحيح.غري  فإنه يكون قطعًا
 وليس حساب اجلمل. فحساب ئهو املخطغريه ، يكون الواعظ  حساب اجلمل شيئًا

ا هو ، مالواقع ببساطة:إنه  برباعة.ات( ريملعاجلة التأويالت )التفس اجلمل ليس موضوعًا
وإمنا ، تأسيس نظرية، أو مبدأ أو عقيدة يفكائن، لذلك فحساب اجلمل ال يستخدم 

 .)0(""لتأكيدها

 - -لّنيب وكما سبق أن ذكرت فقد حاولوا حساب عمر اإلسالم يف عهد ا
 .(3)بتطبيق حساب اجلّمل على ألفاظ القرآن الكريم

كما قد يتبادر من احلديث -معرفة العرب منذ القدم بهذا احلسابمن رغم على الو
بعّدة طرق انتقال استعماله إليهم مّت إال أّنه مل يعرف عنهم استعماله، وإّنما  -سالف الذكر

 منها:

، فهؤالء كان منهم من يعتقد أّن (4)يعةكالش اإلسالمية،بعض الفرق ( ظهور 2
وهو كتاب يّدعون أّن فيه علم لو  القضاء والقدر، عّلمه رسول اهلل عليًا  "اجلفر"كتاب 

رضي اهلل عنه، وأّن عليًا وضع احلروف يف جلد اجلفر، حبيث ميكن أن يستخرج منها 
  .(5)معينة يدخل ضمنها حساب أبي جاد بطرق خمصوصة وشرائط

                                                 

 . 76انظر: ولفنسون، )ب.ت(، ص (2)
(0) http://www.altawhed.com/Detail.asp¿InNewsItemID=164210 

 من هذه الرسالة.223صانظر:  (3)
 سبق التعريف بها.( 2)
 .025-024ص0انظر: القنوجي، )ب. ت(، ج (5)



  

واعتقادهم بأّنها ،ورموزها اهتمامهم باحلروف، الذين عرف عنهم (2)ةالصوفيوك
اعلم وفقنا اهلل وإياكم أّن احلروف أّمة من األمم، " :(0)قال ابن عربي عامل قائم بذاته.

مضيفني  !! (3)"خماطبون ومكلفون، وفيهم رسل من جنسهم، وهلم أمساء من حيث هم
ومنهم اخلاصة اليت " قال ابن عربي:، البشر  طبقات كطبقاتإىل ذلك تقسيم احلروف إىل 

 . وقال مؤكدًا على هذه األفكار:(4)"فوق العامة بدرجة، وهو حروف أوائل السور
اإلعجاز على  وعاطف األعجاز بفنون ،احلمد هلل فاتح الغيوب وشار  الصدور"

ص ص، خموواهب العقول أنواع املعارف عند الورود وحمليه بها عند الصدور ،الصدور
 ،جاعل احلروف أمة من األمم ،أهل املعروف خبصائص األمساء وخواص احلروف

 و )ش( و )ق( كـ ،انفرادها مع اهلمم أوعند تركيبها  ،عطيه ذواتها من احلكما تمودعها مم
وضعها على ضروب  ،مفردة وهي من مجلة حروف ما يفيد الكلم )ع( فهذه حروف

 ،فلها مراتب يف املعارف الروحانية ،عحقيقة الطبه شتى من الوضع حبكم ما تعطي
 .وذلك بتقدير العزيز العليم ،يف املدارج الرقمية ومراتب ،ومراتب يف املخارج الظلمانية

مليم والواو والنون املعطوفة أعجازها على ًا: اوأعظمها شهود ،وجودًا أسناهاومن 

                                                 

هي فرقة دينية نشأت بعد اتساع الفتوحات وحتّسن الظروف االقتصادية يف ردة فعل ضد االنغماس  (2)
ويقال بأن التصوف اول ما ظهر كان يف الكوفة بسبب قربها من بـالد فـارس،    يف الرتف احلضاري،

، لكنهم جنحوا بعد دخول كثري من البـدع إىل مبـادئهم،   التأثر بالفلسفة اليونانية بعد عصر الرتمجةو
وظهرت هلم طرق تسمى "الطرق الصوفية"، منها: النقشبندية، والشـاذلية، واألمحديـة، والبكداشـية،    

ــا. ــباب اإلســــالمي،  وغريهــ ــة للشــ ــدوة العامليــ ـــ(، ص2429) ] انظر:النــ . 353-342هــ
http://www.heartsactions.com/su.htm09/6/0226] 

هو أبو بكر حميي الدين حمّمد بن علي احلامتي الطائي األندلسـي املعـروف بـابن عربـي، ولـد سـنة        (0)
هـ، شيخ املتصوفة، مفسر شاعر أديـب، مـن مؤلفاتـه: الفتوحـات املكيـة،      633هـ، وتويف سنة562

وكتاب األخـالق، وغريه.]انظـر: ابـن كـثري،      وفصوص احلكم، وفيهما ما ينكر عليه إنكارًا شديدًا
 [292ص5هـ(، ج2426. وابن العماد، )232ص7)ب.ت(، ج

 .53ص2ابن عربي، )ب.ت(، ج (3)

 .53ص2ابن عربي، )ب.ت(، ج (4)



  

 .(2)"..."كن"لطان صدورها بوسائط حروف العلل املؤيدة بس

  :(3)بن خلدونا قال، (0)حلروف باألرقاما واوربط

الطلسمات  علم أسرار احلروف وهو املسمى هلذا العهد السيميا، نقل وضعه من"
وحدث  إليه يف اصطال  أهل التصرف من املتصوفة فاستعمل استعمال العام يف اخلاص

شف ك إىلتصوفة وجنوحهم هذا العلم يف امللة بعد الصدر األول عند ظهور الغالة من امل
  .حجاب احلس، وظهور اخلوارق على أيديهم والتصرفات يف عامل العناصر

طبائع  مسائي مظاهره أروا  األفالك والكواكب، وأنوزعموا أن الكمال األ
م احلروف وأسرارها سارية يف األمساء فهي سارية يف األكوان وهو من تفاريع علو

 ...مسائله حتاط بالعدد ال يوقف على موضوعه وال  "لسيمياا"

احلسنى،  وحاصله عندهم ومثرته تصرف النفوس الربانية يف عامل الطبيعة باألمساء
  .يف األكوان والكلمات اإلهلية الناشئة عن احلروف احمليطة باألسرار السارية

للمزاج الذي  فمنهم من جعله ؟ر التصرف الذي يف احلروف مب هوثم اختلفوا يف س
للنسبة العددية فإن حروف أجبد  التصرف الذي يف احلروف سر ومنهم من جعل...فيه

  .(4)"عدادها املتعارفة وضعًا وطبعًاى أدالة عل

وهو  من قبل الصوفية "أجبد هوز"آخر حلساب اجلمل أو حساب  وهناك استعمال
من  لفٍظبذكر  آليات القرآنيةا خواص وأسرار، وهو البحث يف "التوافيق"ـما يسمي ب
يف  ، وقد استعملوا هذه التوافيقما يعادله يف حساب اجلمل باألرقامة وألفاظ اجلالل

                                                 

htpp://forum.rayaheen.net/showthread.php?threadid=11166&forumpage=1 (2) 
 . 406-337م(، ص2973انظر: نصر، ) (0)
م، قرأ بالقراءات السـبع،  2330بد الرمحن بن حممد املعروف بابن خلدون، ولد يف تونس سنة هو ع (3)

وتعلم النحو وعلوم اللغة، واملنطق والفلسفة، من  كتبه: املقدمة، ولباب احملصل يف أصـول الـدين،   
 [332ص3م(، ج2979) ]الزركلي، م.2426وغريهما، تويف سنة

 .600-602هـ(، ص2405ابن خلدون، ) (4)



  

 قال ابن خلدون: .(2)ةالتمائم واألحجب يف كتبوهاو ،الدعاء

 وخيتص كل صنف من احلروف بصنف من األوفاق الذي يناسبه من حيث عدد"

الشكل أو عدد احلروف، وامتزج التصرف من السر احلريف والسر العددي ألجل 
  .بينهما الذي التناسب

بني  فأما سر هذا التناسب الذي بينهما يعين بني احلروف وأمزجة الطبائع أو
 احلروف واألعداد فأمر عسر على الفهم وليس من قبيل العلوم والقياسات وإمنا

 .(0)"مستندهم فيه الذوق والكشف

كر هذا فليس له أصل، ومل يأت ذ "نورانية"و "ظلمانية"وأما تقسيمهم احلروف إىل 
، "رو  املعاني"إال يف بعض املصنفات املتأخرة، كتفسري  -حسبما وجدت -التقسيم 
 .(3)"أجبد العلوم"وكتاب 

يف بعض الشؤون احلياتية،  عماله( استعارة العرب املسلمني هذا احلساب الست0
دواوين اجليش والوزارات وأمور اخلراج ووجدت هذه الطريقة سبيلها إلي  واليت منها

وكان هذا يف بداية  ال خيلو من الطرافة. عماالًًالشعراء استعملها است، فر العربيالشع
 ، وهذا وقت متأخر نسبيًا.(4)العصر اململوكي

 ،لقاعات وواجهات املساجد واألسبلةت االرخام وتصدر ىنقشت األبيات عل
 ىعل األشعاراذج من هذه  منكما أورد بعض املؤرخني ،وأحيانا شواهد األضرحة

وكانت األبيات الشعرية اليت تتصدر . وتأرخيها األحداثتالف أغراضها يف وصف اخ
منظومة بعناية فائقة تقوم بدور إعالمي ودعائي لصاحب املنشأة فتشري المسه  املنشآت
وحيوي الشطر الثاني من البيت األخري  ،منشآته ومكوناتها ووظيفتها إىل ثم ،وألقابه

 "أّرخته"و"تارخيه"اإلشارة إليه بكلمة مفتاحية كـمع  اجلمل حبساب تاريخ املنشأة
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ذات  ، فكانتتاريخ األثر ىوعن طريق فك رموز هذه العبارة يستدل عل .(2)وحنوهما
 .بديعيةال جانب قيمتها قيمة تارخيية وأثرية إىل

ت ثالثة َدِجومل يكتف األدباء بنص واحد للداللة على التاريخ الذي يريدون، بل ُو
األسبلة تدّل على تاريخ وفاة منشئه، وهذا دليل على تعمقهم يف هذا نصوص على أحد 
ومن أغرب األمثلة على استعمال حساب اجلّمل يف حساب قيم  .(0)الفن وإبداعهم فيه
السلطان  أنشأهنص من مسجد )سارية اجلبل( بقلعة صال  الدين الذي حروف اآليات 
ذا املسجد هلخ يف القلعة، وقد أرِّ نوداجلليخص بهذا املسجد  (3)انم خسليمان بن سلي
سليمان باشا اللهم اجعله من 'مدخل بيت الصالة نصه  ىيوجد عل عن طريق نص

هلل امللك املعني طلبا ملرضاة رب العاملني ليعبد فيه عباد اهلل وكان ه االفائزين مسجدا لوج
 تب ما يشبه نظممبالحظة هذا النص جند استخدام الكا .فاركعوا هلل مع الراكعني() تارخيه

اليت إذا طبق ( وينهيها باآلية القرآنية )فاركعوا هلل مع الراكعني املقامة يف العبارات األوىل
 ىعل واليًا حيث كان سليمان باشا ـ،ه 935عليها حساب اجلمل جند أن تاريخ املسجد 

  .(4)"مصر يف هذه الفرتة

 ،ذا أمر اختلط على الكاتبواحلقيقة أّن هذه العبارة ليست من كتاب اهلل، إّنما ه

فال ميكن عّد هذا النص من  [34 ]البقرة:   (ں ڻ ڻ)ألّن نص اآلية الكرمية 
 قبيل تطبيق حساب اجلّمل على آيات القرآن الكريم.

كانت هذه استعماالت حساب اجلّمل يف العصور السابقة، أما يف العصر احلديث، 
ن الكتب املقّدسة عند أهل الكتاب، الستعماله يف حساب قيم كلمات م همفقد عاد بعض

عدد من األمثلة  جاء فيه حيث "نبوءات من التوراة عن رسول اهلل"كالذي جنده يف كتاب
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هذه احلسابات أدلة على  على اعتبارعلى عبارات حسب قيمها وفق حساب اجلّمل، 
 ، ومن ذلك قوله:-  -صدق سيدنا حممد 

ل صوجلان امللك من يهوذا ومشرتع من ال يزو "وفى ترمجة اآلباء اليسوعيني..."
  ". )شيلو( وتطيعه الشعوب يأتي صلبه حتى

 . (Shiloh)أو شيله وفى الرتمجات اإلجنليزية وردت الكلمة )شيلوه

: أى"، يود ، المد ، هى  شني"التوراة العربية من أربعة أحرف فقط:  والكلمة وردت يف
، : شيلون ، شيلوهالرتمجات بأربع صيغ إذن فقد وردت الكلمة يف"شني، ياء ، الم، هاء "

 يحلروف اهلجاء األربعة، أ ، وفقًاالعربياألصل  يفما ورد  وخنتار طبعًاه، شيلو، ِشيُل
 ."هِشيل"

 تنتهي الذي النيبسياقها، ولكن يلغز بها يعقوب إىل اسم  ا يفهل معنى إنها كلمة ال
إليه وختضع له الشعوب. والسلطان من بنى إسرائيل وتنتقالن  على يديه الشريعة

السلطان وامللك ، واملشرتع يعنى املشرع  الشريعة و السلطة  وفالقضيب أو الصوجلان ه
هنا " ..(23/23رؤيا يوحنا ) يفالواردة  الالهوتيلينا أن نتبع تعاليم يوحنا ة. عالديني

إنسان، وعدده ستمائة وستة  احلكمة من له فهم فليحسب عدد الوحش، فإنه عدد
 .يسوع احلبيب . علينا فقط أن نكون تالميذ مطيعني، إنه تلميذ"نوستو

 : جنده نبوءة يعقوب حبساب اجلّمل، يف "شيله"وعند حساب هذه الكلمة 

اهلل  واسم: حممد بن عبد 345اجملموع  5+ هـ=  32+ ل=  22+ ى=  322ش= 
االسم  وبتطبيق نفس حساب اجلمل على هذا"محدون ابن عوبيد إلوهيم"بالعربية هو 

 : جنده

 223 )محدون( اجملموع                 52+ ن =  6+ و =  4+ د =  42+ م = 3  = 

 53)ابن( اجملموع      52+ ن =  0+ ب =  2أ = 

 90)عوبيد( اجملموع  4د =+22ي=+  0+ ب =  6+ و= 72ع = 

 90اجملموع  م()إلوهي42+ م =22+ ى= 5+ هـ= 6+ و= 32+ ل =2أ =



  

 (2)"...345 اجملموع الكلى

وقد قام القائلون باعتماده يف اإلعجاز العددي باستعماله يف حساب قيم عبارات 

وأخرى من اللغة العربية،  [2 ]اإلسراء: (ڀ ڀ ٺ ) من القرآن الكريم، كعبارة
 النمل( وغري ذلك مما سبق ذكره.)و (كعبارة )صال  الدين(، وكلميت )احلديد

حساب اجلّمل واستعماالته ال بّد من مالحظة  تاريخاللمحة السريعة عن هذه بعد 
 :تيةاألمور اآل

حساب اجلّمل جمهول، فال تعرف له بداية، وال يعرف  عمالأّن أصل است (2
وإن كان مما ال فمن قال إّنه وجد مع اللغة العربية فليأت بدليل على ذلك، واضعوه، 

فيه االصطال  على ألفاظها،  الذي مّتنفسه يعقل أّنه قد مّت ترتيب حروف اللغة يف الوقت 
ومن حتديد احلروف وترتيبها بعد استقرار األلفاظ واالصطال  عليها.  يإذ الطبيعي أن يأت

كل ما نعرفه أّن أقدم استعمال له ، فقال بأّن له أصاًل دينيًا فليأت بدليل على ذلك أيضًا
كلمات بواسطة حيث عرفت عندهم عملية اكتشاف الروابط بني الكان من قبل اليهود، 

وهي نفسها اليت عرفت فيما بعد عند  "ِجماتريا"قيمها العددية وكانت تعرف باسم 
 ؟ولكن هل كان جزءًا من دينهم، أم أّن أحدهم قد وضعه، (0)العرب بـحساب اجلّمل

اإلشارات التارخيية تنفي كونه أمرًا دينيًا، ولكّن اليهود وضعوه وطبقوه أواًل على كتبهم 
ن باب العرافة والكهانة، وألّن هذه احلسابات تتيح للسحرة إذابة الكلمات املقّدسة م

املتفقة عدديًا، بعضها يف بعض، لتشكيل كلمات جديدة موسومة بطابع الغرابة 
قال أبو إسحق أما العرب فلم يعرفوا هذا األمر إال يف عصور متأخرة،  .(3)والغموض
ت تعهد يف استعماهلا احلروف املقطعة أن وهو قول يفتقر إىل أّن العرب كان…"الشاطيب:

، ورمبا ال يوجد مثل هذا البتة، إّنما كان أصله يف اليهود حسبما تدّل بها على أعدادها
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وإن كان مما أنزل عليهم، أتراه حرِّف أم بقي كما كان؟؟  .(2)"…ذكره أصحاب السري
 فهذه أمور ال ميكن اجلزم بأي شيٍء حوهلا.

–عند أهل الكتاب، فإّن موقفنا اجتاهه  ًاديني احلساب أصاًل( على فرض أّن هلذا 0

 :(0)لن يتعدى واحدًا من ثالثة -سلمنيحنن امل

 أن نقبله ونصدقه، إذا كان يف ديننا ما يؤيده. .2

 أن نكذبه ونرفضه إذا كان يف ديننا ما ينافيه. .0

 .أن ال نصدقه وال نكذبه إذا مل يكن يف ديننا ما ينفيه أو يثبته .3

حساب اجلّمل، فلو ثبت أّن له أصاًل دينيًا يف أحد األديان السماوية،  وهذا حال
فاملوقف الصحيح منه أن ال يكّذب وال يصّدق، فضاًل عن أن ُيطّبق على كتاب اهلل، وأن 

 ُتفسَّر اآليات وفقه.

( ارتباط هذا احلساب باالستعماالت الضالة عرب التاريخ، ابتداًء باستعمال اليهود 3
ر والشعوذة والّدجل، مرورًا حبساباتهم اخلاطئة لعمر أمة اإلسالم يف احلديث له يف السح

، والذي لو صّح لكان دلياًل على خطأ هذا احلساب، ألّن أيًا من األعداد ذي سبق ذكرهال
اليت  الصوفية له يف األحجبةغالة اليت ذكرها اليهود مل يكن صحيحًا، وانتهاًء باستعمال 

، وهذا كله مما ننـزه القرآن من الصوفية بالشعوذة والسحر اختلطت عند بعض من ضّل
 عن مثله.

( تعّدد أنظمة هذا احلساب، فهناك النظام الشرقي، واآلخر الغربي، واالختالف 4
بينهما كبري، فما صّح من حسابات أصحاب اإلعجاز العددي، وفق أحد الّنظامني، فإّن 

واليت اعتمدها أ. بسام جرار  األرقام اآلتية انظر مثاًل إىل اآلخر سينقضه ويثبت بطالنه.
 :كيف ستتغرياليت حسبها مستعماًل النظام الشرقي 

  حبساب مجيع احلروف مبا فيها  يف الشرقي (365)تساوي  "بين إسرائيل"عبارة
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حبذف األلف املدية ألّنها  (364)وتساوي  ( يف الغربي.625، ويقابله )ن واأللفاهلمزتا
( حبذف األلف 363)وتساوي ( يف الغربي. 624) ويقابلهعثماني، حمذوفة يف الرسم ال

 حيث تكتبعلى ما اختاره أبو داود واهلمزة الثانية ألّنها حمذوفة أيضًا يف الرسم العثماني 
 ( يف الغربي.623)، ويقابله ﴾بين إسريل﴿

  ( يف 572( يف الشرقي، وتساوي )362) تساوي "املسجد األقصا"عبارة
 الغربي.

  ( يف الغربي.733( يف الشرقي، وتساوي )493)تساوي  "السبت"كلمة 

وهذه األمثلة كافية لوضع عالمة استفهام على مجيع نتائج احلسابات املتعلقة مبسألة 
 يقول أ. بسام جرار: . مثاًلكزوال دولة اليهود

( فكان الناتج 6يف حساب اجلّمل بالعدد ) "السبت"قمت بضرب قيمة ..."
ق.م( إىل نهاية عام 935وهذا هو عدد السنني من بداية العام ) (0953) = (6×493)
 .(2)"م(0200)

(!! وهو رقم 4393) = (6×733هذه العملية احلسابية تصبح يف الرتتيب الغربي: )
 بعيد جدًا عن العام املفرتض لزوال دولتهم.

وا جمّرد حتّكم من واضعيه، فهم أراد ألّنهكحساب اجلّمل وهذا ال يستغرب يف أمر 
أن تكون قيمة األلف واحد، وقيمة الباء اثنني ...وهكذا، وقد يأتي غريهم ويريد شيئًا 
آخر. وهم وضعوه وفق الرتتيب األجبدي، وقد يأتي غريهم ويضعه وفق الرتتيب 

 هلذه احلسابات القائمة على اتلتحكم واتباع اهلوى؟!كتاب اهلل  ضعفكيف خن ي...اهلجائ

ستعملوا الرتتيب الشرقي، وعليه فهو ّن أكثر العلماء اوعلى فرض أّن أحدًا قال إ
ّن هؤالء العلماء استعملوا ما كان معروفًا يف بيئتهم املعتمد دون الغربي، فأقول إ

وحسب، وال داعي لتحميل استعماهلم إياه ما ال حيتمل، ثّم إّن أيًا منهم مل يعتربه من 
تعليميًا ال أكثر من ذلك بديعيًا نه أسلوبًا الدين وال مرجعًا للتفسري، وإّنما كانوا يستعملو
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وال أقّل، وكان ذكرهم له من باب توضيح هذا األسلوب حتى ال يكون ملتبسًا على 
 املتعّلم. 

اختيار قيم  والتحكم ليس يف حتديد قيمة احلروف وحسب بل يظهر يف طريقة
وف هلا يف تفسري احلروف، ومل ختل حسابات اجلّمل من ذلك منذ االستعمال األقدم املعر

، (2)ة الّذكروأقصد هنا حسابات ابن بّرجان سالفالقرآن، واالستدالل بها على األحداث، 
 كما جاء اللفظ يف التفسري الكبري -"اجلزم الصغري"فلماذا استعمل احلساب بـ 

ومل يّتبع نظامًا واحدًا يف حساباته؟ وملاذا قّيد قيمة  "اجلّمل"ثّم بـ -والفتوحات املكية
 األخرى املمكنة للكلمة؟! ، وترك القيم الستة(0)الواردة يف اآلية بالعدد مثانية "بضع"لـا

جائز عقاًل، ثابت نقاًل، وحماكاتها ( تقليد النصوص احملتوية على هذا احلساب 5
فماذا نريد يف هذا الباب أكثر من أن يضع ثالثة من الشعراء ثالثة من النصوص اليت 

؟! (3)وتاريخ واحد، وكُل منهم ال ينقص سنة وال يزيد سنة تتحّدث عن حادثة واحدة
اإلنس واجلّن على أن  تفهل هذا أمر يليق به أن يلصق بإعجاز القرآن الذي لو اجتمع

 يأتوا مبثله، ال يأتون مبثله ولو كان بعضهم لبعض ظهريًا!!

( تعّدد األساليب اليت استعمل فيها بعض أصحاب اإلعجاز العددي هذا 6
ب، فقد استعملوه يف حساب عبارات من القرآن الكريم، وأخرى من الكتب احلسا

حتديد األمر من املمكن حتى مل يعد ، احملرفة، وعبارات ومصطلحات من اللغة العربية
الذي فيه إعجاز عددي، أهو القرآن، أم الكتب السماوية، أم اللغة العربية، أم تراه 

 حساب اجلّمل نفسه!!

باستعمال حساب اجلّمل يف اللغة العربية، فهل سنسّلم أيضًا  ( إذا سلمنا جداًل7
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لـذي عليـه أســلك، والـركن الـذي أسـتند إليــه يف علـومي كلـها" ]ابـن عربــي، )ب.ت(،         الـذي ا 
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كتبه أ. حممد سالمة من ما وأشري هنا إىل باستعماله يف اللغات األخرى كاإلجنليزية، 
 حيث قال: ،"6"وتساوي  "و"على أّنها تساوي قيمة احلرف  "w" حساب قيمة احلرف

" George W. Bush  رجل يف العامل ال ألنه قال يف خطابه وهو يضحك إنه أشهر
رئيس الواليات املتحدة فقط، بل ألن املاليني على وجه الكرة األرضية يستخدمون كل 

املميز المسه ال مرة واحدة، بل ثالث مرات! وذلك عند استخدامهم "W"  يوم حرف 
التوراة  دارسياملالحظة تبدو عادية، ولكن يقظة  األوىلللوهلة . "www " لالنرتنت
حساب اجلّمل  يف "و"تعادل حرف  W أن إىلمن املسيحيني جعلتهم ينتبهون  واإلجنيل
نه أشار بوش أ الذي، ويا خلطورة هذا الرقم  www =666، وبذلك يكون 6وهو=
 إنساننه عدد من له فهم فليحسب عدد الوحش فإ" 23:23سفر الرؤيا  ففيميثله! 

 (2)"ني ميثل ....املسيح الدجال!فهذا العدد عند املسيحي  "وستة وستون تمائةوعدده : س

 ًال لنا تطبيق حساب اجلّمل على اللغات اليت ال رابط علميإذ ما الدليل الذي يسّو
 "w"بني هذين احلرفني بالذات؟؟ ولو سّلمنا بأّن  ارخييًا بينها وبينه؟؟ وملاذا يساوىوال ت
   اللغة العربية؟اليت ليس هلا مقابل يف ، فماذا سنفعل باحلروف اإلجنليزية"و"تقابل 

، إذ العادة يف استعمال وتراه يف نفس الوقت يّتبع منهجية جديدة يف هذا احلساب
 "ووو"، فلماذا اعترب بعضها جبوار بعضحساب اجلّمل مجع قيم احلروف ال صّفها 

 ."23"وتساوي "6+6+6" كما هو املعتاد: ، ومل حيسبها"666"تساوي

ي من يعرتض على االعتماد على حساب وقد وجد من املؤيدين لإلعجاز العدد
الذي يقول يف  اجلّمل يف احلسابات املتعلقة يف القرآن الكريم، كاملهندس عبد الدائم كحيل

 : "ضوابط اإلعجاز العددي"بعنوان مقال له 

وإنين أوجه سؤااًل لكل من يبحث يف هذه الطريقة: ما هو األساس العلمي هلذا "
أللف الرقم جواب منطقي أو علمي عن سبب إعطاء حرف ا الرتقيم؟ وأظّن أّنه ال يوجد

 مثاًل؟ 3،... ملاذا ال يكون الباء 0، وحرف الباء الرقم 2
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إّن هذا احلساب مل يقّدم أية نتائج إعجازية، وإن كنا نالحظ بعض التوافقات 
، قد -تعاىل-إقحام حساب اجلّمل يف كتاب اهلل  ّنعن هذا احلساب. وأل ةالعددية الناجت

لذلك فاألسلم أن نبتعد عن هذا  ؛-تعاىل–كون أمرًا غري شرعي، وقد ال يرضي اهلل ي
النوع وما يشبهه من ترميزات عددية لألحرف القرآنية، واليت ال تقوم على أساس علمي 

 .(2)"أو شرعي، حتى يثبت صدقها يقينًا

 ويناقش بعض األمثلة اليت طرحت يف هذا املوضوع، فيقول:

مثلة والنتائج اليت تقدمها أحباث هذا احلساب لرأينا تناقضات عجيبة، ولو تابعنا األ"
وال نكاد جند مثالني متشابهني متامًا! بل هناك عدد ضخم من النتائج اليت اعتمد أصحابها 
على طرائق متنوعة وغري منهجية، فهو جيمع ثّم يطر  وبعد ذلك يقسم أو يضرب، أو 

 .(0)"رياضي أو حتى منطقيالتزام مبنهج يضيف أو حيذف، دون أي 

ومن األمثلة اليت يناقشها، ما ذكرته سابقًا من حسابات أ. بسام جرار حول سورة 
 فيقول: "النمل"

وعندما حاول بعضهم دراسة بقية السور، مل تنضبط حساباته مع أرقام السور، "
. 07هو اليت رقمها يف املصحف  "الّنمل"لذلك فقد جلأ إىل تغيري املنهج وذلك مع سورة 
، وهذا الرقم بعيد جدًا عن رقم 252ولكن هذه الكلمة يف حساب اجلّمل تساوي 

ان هذا الرقم بعيدًا ، وك93السورة. فلجأ هذا الباحث إىل عدد اآليات لسورة النمل وهو
ل الكلمة، فجمع رقم السورة مع عدد آياتها ليحصل على العدد أيضًا عن مّج

د عن قيمة الكلمة. فحذف من كلمة الّنمل وهذا األخري أيضًا بعي 202=07+93
 "منل"التعريف لتصبح غري معّرفة، وكانت املفاجأة بالنسبة له وجود تطابق بني كلمة مّجل 

أيضًا... معتربًا أّن هذه  202، وبني جمموع رقم سورة الّنمل وعدد آياتها وهو 202وهو 
ملعجزة نية هو وضوحها وأّن هذه اونسي أّن أهم ما مييز املعجزة القرآ ،النتيجة متثل معجزة

                                                 

(2) http://www.55a.net/firas/arabic/index.php¿page=show-det&id=372  
http://www.55a.net/firas/arabic/index.php¿page=show-det&id=372 (0) 



  

 .(2)"ال حتتاج هلذه االلتفافات

الالمنهجية اليت يتعامل بها  ما أشرت إليه من االنتباه إىلم.كحيل يلفت  ثّم
 يقول:مثل هذه الدراسات،  أصحاب

هل يسمح للباحث بسلوك مناهج متعددة أو حذف حروف من أمساء السور  ..."
أن -تعاىل -هل يسمح له أثناء تعامله مع كتاب اهلل للحصول على توافقات معينة؟ و
األخرى مرة، ثّم يكتفي برقم السورة كما هو مرة، ويف  ةجيمع عدد اآليات مع رقم السور

 .(0)"حيذف حروفًا من هذا االسم

وبناًء على كّل ما سبق ال بّد من اإلنكار على من يستعمل حساب اجلّمل يف تفسري 
ه ال يتجاوز كونه أمر خمرتع على هوى خمرتعه، وإّن أحدنا ال آيات القرآن الكريم، فإّن

 يقبل أن ُيَفّسر به كالمه، فضاًل عن يفّسر به كتاب اهلل تعاىل!

 احلروف املقطعة يف أوائل السور: املطلب اخلامس

ويقصد باحلروف املقّطعة يف أوائل السور تلك األمساء اليت افتتحت بها بعض 
 واتحجاءت احلروف املقطعة يف ف ، وقداحلروف املبسوطة املعروفةالسور واليت مسّمياتها 

  ي:هن سورة، تسع وعشري

  .العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة : البقرة، آل عمران،   (ٱ  )( 2

  .: األعراف   (ٱ  ) (0

  .إبراهيم، احلجر : يونس، هود، يوسف،(ٱ  ) (3

  .: الرعد(ٱ   ) (4

  .: مريم   (ٱ) (5

                                                 

 املصدر نفسه. (2)
 املصدر نفسه. (0)



  

  .: طه(ڄ ) (6

  .: الشعراء، القصص(ڱ  ) (7

  .: النمل(ٱ ٻ) (3

  .: يس  (ڤ  ) (9

  .: ص(ٱ ٻ) (22

  .الدخان، اجلاثية، األحقاف : غافر، فصلت، الزخرف،   (ٿ) (22

  .: الشورى(ٻ ،ٱ) (20

  .: ق(ٱ ٻ ) (23

 .: القلم(  ژ ڈ) (24

نص " أو، (2)"طريقك مع السنةصح "  :لومنهم من مجع احلروف املقطعة يف قو
 ، و غري ذلك من العبارات.(0)"قاطعله سر حكيم 

حسب عدد احلروف املكونة منها تصنف وقد جاءت هذه احلروف ضمن مقاطع 
  :(3)إىل

    . (ژ ڈ) ، (ٱ ٻ ) ،( ٱ ٻ) ذات احلرف الواحد: .2

    . (ٿ)  ،(ڤ  )  ،( ٱ ٻ)  ،(ڄ )ذات احلرفني:  .0

  .(ڱ  ) ،(ٱ  )   ،(ٱ  )ذات الثالثة أحرف:  .3

                                                 

 .224ص2هـ(، ج2393األلوسي ) (2)
 .39ص2هـ(، ج2427ابن كثري، ) (0)

 . 27ص2ـ(، جه2427اجلزائري، ) (3)



  

  .(ٱ   )   ،(ٱ  )ذات األربعة أحرف:  .4

 .(ٻ ،ٱ)، (ٱ  )ذات اخلمسة أحرف:  .5

 .(2)"وال خترج عن هذه األعداد بنية األلفاظ يف العربية جمردة من الزيادات"

 :قدمياً ذه احلروفاليت ذكِرت هلعاني امل
ني هذه احلروف على الّنحو عااختلف املفسرون يف موقفهم من اخلوض يف م

 :(0)تياآل

 -تبارك وتعاىل–أّن هذا علم مستور، وسرٌّ حمجوب استأثر اهلل منهم من اعترب   (أ
 .(3)قليةعقلية ونواحتّجوا عليه بأدّلة  به، وال يستطيع أحد كشفه.

قلية نومنهم من اعترب أّن املراد من هذه الفواتح معلوم، واحتجوا كذلك بأدلة  (ب
 ة منها:ريأقوال كث. واختلف هؤالء يف املراد منها على (4)قليةعو

ملا  - –إّنما ذكرها احتجاجًا على الكفار، وذلك أّن الرسول -تعاىل -أّن اهلل  .2
تنبيهًا  حتّداهم، أن يأتوا مبثل القرآن أو بعضه، فعجزوا عنه أنزلت هذه احلروف

على أّن القرآن ليس إال من هذه احلروف، وهم قادرون عليها، فكان جيب أن 
، فكأن (5)له، فلما عجزوا كان هذا دلياًل على أّنه من عند اهلليستطيعوا اإلتيان مبث

ن مؤلف من مثل هذه احلروف، فأّلفوا آهذه احلروف بقيت لتقول هلم: إن هذا القر

(   ٻ  ٻ .ٱ  )غالبا حنو  ن بعدهاآنتم مثله. ويشهد هلذا القول ذكر لفظ القرأ

مل ترد جمموعة يف  وقالوا إّنها .[2 ]يوسف:   (ڻ ڻ ۀ ۀ ہ)و [2 ]البقرة:

                                                 

 . 003هـ(، ص2426عبد الرمحن، ) (2)

 .225-93ص2هـ(، ج2393. واأللوسي، )22-3ص 0ج انظر: الرازي، )ب.ت(، (0)
 .5-3ص0بسطها الفخر الرازي يف تفسريه، انظر: الرازي، )ب.ت(، ج (3)

 .22-5ص0ج انظر الرازي، )ب.ت(، (4)
ــور ( 5) ــن منظ ــر: اب ــرازي، )ب.ت(، ج5ص2ج )ب.ت(، انظ ــدي، )6ص0. ال ـــ(، 2405. اخلال ه
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وهذا  أول القرآن وإّنما ُوّزعت وتكررت ليكون ذلك أبلغ يف الّتحدي والتبكيت.
  .(2)من أقوى األقوال إن مل يكن أقواها على اإلطالق

 .(0)لسورلأّنها أمساء  .0

. فمنهم من قال (3)أّنها أبعاض أمساء اهلل تعاىل. واختلف يف تعيني هذه األمساء .3
 ...(4)م: لطيف، وامليم جميداأللف: اهلل، والال

 .(5)أّنها أمساء للقرآن الكريم .4

وطريقًا نزهلا لتلفت الكافرين إىل القرآن فتكون سببًا الستماعهم، أّن اهلل أ .5
، فذكر احلروف بهذه الطريقة منطق غريب عنهم إذا مسعوه اجنذبوا إىل النتفاعهم

 .(6)مساع القران فيتأثرون ويؤمنون

ال يكمل عبد "ي سرًا ميكن معرفته عن طريق العدد، وخيفأّن كل حرٍف منها  .6
على حسب  األسرار اليت تتضمنها شعب اإلميان، إال إذا علم حقائق هذه احلروف

 .(3)ومنهم من حّدد هذه القيم كما حّددها حساب اجلّمل،(7)"تكرارها يف السور
 .(9)أّنها جاءت للداللة على بدايات السور .7

                                                 

 .003هـ(، ص2426. عبد الرمحن، )42ص2ج هـ(،2427ابن كثري، ) انظر: (2)

هـــ(، 2393. األلوســي )5ص0. الــرازي، )ب.ت(، ج37ص2هـــ(، ج2423انظــر: الطــربي، ) (0)
 . 222ص2ج

 .6ص0. الرازي، )ب.ت(، ج33ص2هـ(، ج2429انظر: ابن أبي حامت،)  (3)
. وقد رّجـح هـذا القـول لشـيوع اسـتعمال العـرب احلـرف        5ص2ظور، )ب.ت(، جانظر: ابن من (4)

 للداللة على الكلمة، ونقل ترجيحه عن الّزجاج.

ــن أبــي حــامت،  (5) ــرازي، 37ص2هـــ(، ج2423. الطــربي، )33ص2هـــ(، ج2429)  انظــر: اب . ال
 .6ص0)ب.ت(، ج

هــ(،  2427ئـري، ) . اجلزا6ص0. الـرازي، )ب.ت(، ج 39ص2هــ(، ج 2423انظر: الطـربي، )  (6)
 .23ص2ج

 .62ص2ابن عربي، )ب.ت(، ج (7)
 .223-220ص2هـ(، ج2393. األلوسي )39ص2هـ(، ج2423انظر: الطربي، ) (3)

 .42ص2هـ(، ج2427. وابن كثري، )33ص2هـ(، ج2429) انظر: ابن أبي حامت، (9)



  

 ساب اجلّمل بني األقوال األخرى:موقع القول بتفسريها وفق ح

 ميكن تقسيم األقوال السابقة إىل ثالث جمموعات:
ما أّيده مجهور العلماء: وهو القول بأّنها جاءت للداللة على إعجاز القرآن   (2

ومجع من احملققني،  (0)عن املربد (2)فقد حكاه الرازي وإمعانًا يف تبكيت الكافرين.
وأبو  (5)، وقرره الزخمشري، وذهب إليه ابن تيمية(4)وقطرب (3)والقرطيب عن الفراء

 .(7)وابن كثري وغريهم (6)احلجاج املزي

أو أمساء  -تعاىل -أقوال أيدها بعض العلماء، كالقول بأنها من أمساء اهلل   (0

                                                 

ي، املفسر املتكلم، ولـد  الرازي: هو حممد بن عمر بن احلسني فخر الدين أبو عبد اهلل القرشي الراز (2)
هـ، من مصنفاته: مفاتيح الغيب، وكتابه يف اعجاز القرآن، والربهـان  626هـ، وتويف سنة 544سنة 

هــ(،  2420. واألدنـروي، ) 043ص4م(، ج2963) يف قراءة القرآن، وغريها. ]انظر: ابن خلكان،
 [024-023ص

هـ، وله: كتاب 035هـ، وتويف سنة 022سنة  املرّبد: هو أبو العباس، حممد بن يزيد، من األزد، ولد (0)
الكامل، وكتاب الروضة، وكتاب املقتضب، وكتاب اخلط واهلجـاء وغريهـا. ]انظـر: ابـن النـديم،      

 [03ص0هـ(، ج2334. والسيوطي، )94-90هـ(، ص2426)
ذكر الفراء: هو أبو زكريا حييى بن زياد الفراء، عامل النحـو، لـه مـن الكتـب: معـاني القـرآن، و املـ        (3)

هــ(،  2426هــ. ]انظـر: ابـن النـديم، )    027واملؤنث، واملقصور واملمـدود، وغريهـا. تـويف سـنة     
ــان، 226-225ص ــن خلك ــرطيب، )ب.ت(،  043ص3م(، ج2963) . واب ــا: الق ــر قوهلم [ وانظ
  .263ص2ج

هــ، مـن كتبـه: معـاني     026قطرب: هو أبو علي حمّمد بن املستنري، من تالميذ سيبويه، تـويف سـنة    (4)
 [33هـ(، ص2426ابن النديم، ) رآن، االشتقاق، القوايف، األصوات، وغريها. ]انظر:الق

ابن تيمية: هو تقي الدين أبو العباس أمحد بـن عبـد احللـيم بـن تيميـة احلرانـي، ولـد حبـران سـنة           (5)
]انظـر: ابـن    هــ . 703هـ، فقيه عامل باألصول والفروع والنحو واللغة، تويف بقلعة دمشق سنة662
 [502هـ(، ص2423. السيوطي، )535-033ص7)ب.ت(، ج كثري،

هـ، حافظ مفسر، من مصنفاته: حتفة األشـراف،  654أبو احلجاج يوسف بن الزكي املزي، ولد سنة  (6)
. الســيوطي، 624-623ص7]ابــن كــثري، )ب.ت(، ج هـــ.760وتهــذيب الكمــال. وتــويف ســنة

 [502هـ(، ص2423)
 .42ص2هـ(، ج2427انظر: ابن كثري، ) (7)



  

، وأّن هذه القرآن أو أمساء السور، حتى كان فيهم من قال جبواز اجلمع بني هذه األقوال
وابن  الطربييف آن واحد. أيد ذلك  -تعاىل -للسور وأمساًء هلل  احلروف قد تكون أمساًء

 .(2)أبي حامت

أقوال مل يؤيدها أحد يعتّد بقوله، وذلك كقوهلم إّنها جاءت للداللة على على   (3
بدايات السور، فقد عارضه مجهور العلماء، ورّدوا بأّنها لو كانت لذلك جلاءت يف أوائل 

قال أبو جعفر فإّنه قول ال دليل عليه، ل على العدد، مجيع السور. وكقوهلم بأّنها تد
ذلك عنه،  حساب اجلّمل، كرهنا ذكر الذي ُحكي وقال بعضهم هي حروف من"الطربي:

وأما من زعم "وقال ابن كثري:  .(0)"ه ممن ال يعتمد على روايته ونقلهإذ كان الذي روا
احلوادث والفنت واملالحم فقد أّنها داّلة على معرفة املدد وأّنه يستخرج من ذلك أوقات 

اّدعى ما ليس له، وطار يف غري مطاره، وقد ورد يف ذلك حديث ضعيف وهو مع ذلك 
 .(3)"أدّل على بطالن ذلك املسلك من التمسك به على صحته...

ظ أّن مجيع األقوال تتفق مع املعروف واملفهوم من اللغة العربية، إال القول الَحوُي
قال أبو إسحق الشاطيب يف مناقشته معاني حساب اجلّمل، رار وبتفسريها بالعدد والتك

وأشار مجاعة إىل أّن املراد بها أعدادها تنبيهًا على مدة هذه امللة، ويف "هذه احلروف: 
السري ما يدّل على هذا املعنى، وهو قول يفتقر إىل أّن العرب كانت تعهد يف استعماهلا 

ها، ورمبا ال يوجد مثل هذا البتة، إّنما كان أصله احلروف املقطعة أن تدّل بها على أعداد
  .(4)"يف اليهود حسبما ذكره أصحاب السري...

شيء. وهذا من اإلعجاز يف ليس عن كون ذلك مما يسهل تقليده، فإّنه فضاًل هذا 
 يشري إىل ضعف املذهب الذي تبناه أصحاب اإلعجاز العددي.

                                                 

ابن أبي حامت: هو عبد الرمحن بن أبي حامت حممد بن إدريس، أبو حممد التميمي احلنظلي، احلافظ بن  (2)
احلافظ، كان حبرًا يف العلوم ومعرفة الرجال، من تصانيفه: التفسري املسند، كتاب اجلـر  والتعـديل،   

 [66-65هـ(، ص2420]انظر: األدنروي، ) هـ.307كتاب الرد على اجلهمية، تويف سنة 
 .33ص2هـ(، ج2423الطربي، ) (0)
 .42ص2هـ(، ج2427ابن كثري، ) (3)

 .033-037ص3)ب.ت(، ج الشاطيب، (4)



  

 ف املقّطعة:أقوال الباحثني يف اإلعجاز العددي يف احلرو

كما تعددت األقوال يف تفسري احلروف املقطعة قدميًا، تعددت أيضًا يف العصر 
 احلديث، وخاّصة من قبل الباحثني يف اإلعجاز العددي. فكان من هذه األقوال:

وهو ما مّتت مناقشته يف القول بإعطائها قيمًا عددية مبا يوافق حساب اجلّمل.  (2
 الصفحة السابقة.

احلروف املقطعة يف أوائل السور هو حسب تكرار كٍل منها يف هو أّن ترتيب  (0
أ. مصطفى الدباغ، ويتبني من وهي نظرية  .السورة تنازليًا من األعلى لألدنى

لو أحصينا  "مريم"اإلحصاءات خطأ هذه النظرية، ففي سورة مثل سورة 
 لوجدنا ما يأتي: "كهيعص"احلروف 

 237="ك"تكرار 

 243="هـ"تكرار 

 324="ي"تكرار 

 227="ع"تكرار 

 06="ص"تكرار 

 فأين ذلك الرتتيب التصاعدي أو التنازلي ؟؟

هذه كانت وحتى إن كانت صحيحة فهي ال تقّدم تفسريًا هلذه احلروف، وملاذا 
 احلروف بالذات.

(، حبيث يتكرر 29القول بارتباط هذه احلروف بنظام عددي يقوم على العدد ) (3
(. وهي 29) أوهلا، تكرارًا يقبل القسمة علىكل حرف يف السورة اليت يذكر يف 

 ، وكفانا "معجزة القرآن الكريم"نظرية رشاد خليفة اليت وّضحها يف كتابه 
ه يف كثري بسام جرار مؤونة التدقيق يف حساباته، وأثبتا تدليس صدقي البيك وأ. أ.



  

  وبذلك ثبت خطأ هذه النظرية. كما ذكرت سابقًا. من األعداد اليت عرضها

(، ولكن بطريقة 29ول أيضًا بارتباط هذه احلروف بنظام يقوم على العدد )الق (4
من يكون  ف يف السور اليت ذِكر يف أوائلهاأخرى، وهي أّن جمموع تكرار احلر

عجيبة "، عرضها يف كتابه (. وهي نظرية أ.بسام جرار29مضاعفات العدد )
موعة على ، وقد قّسم فواتح السور إىل جمموعات ودرس كّل جم"تسعة عشر

حدة، وتبدو نظريته أكثر تعقيدًا من نظرية رشاد خليفة، ومل ختل هذه النظرية من 
 التحكم والتكّلف، مثاًل:

  :وألننا نكون صور: )أمل، ألر، طس( من "يقول يف إحصاء حروف البسملة
أحرف متناثرة يف جمموعات خمتلفة، فسوف ال حنصي أحرف البسمالت. يف حني أننا 

، وهنا يكون (2)"ور كاملة...سنتعامل مع جمموعات تتألف من ة عندما حنصي البسمل
السؤال: ملاذا هذا االختالف يف طرق اإلحصاء، وما عالقة حساب حروف البسملة 
بصورة جمموعة احلروف، وملاذا نعتمد هذا التقسيم وجنعله حكمًا يف حساب أحرف 

من قبل الباحث مل يقم عليه البسملة أو عدم حسابها إذا كان أصاًل تقسيم افرتاضي 
 .(0)"إحصاؤنا جلميع أحرف الفواتح يشمل البسمالت "دليل؟! ويف مرٍة أخرى يقول:

 مل حيص البسمالت يف عدة سور، فكيف نوفق بني قوليه هذين؟نفسه ويف الوقت 

 يف حني وجدناه هنا (3)يف العّدماني أ. بسام كان دائمًا يؤكد اعتماده الرسم العث ،
سم العثماني يف أكثر من موقع: ففي سور األعراف ومريم وص، يذكر أّن خيالف الر

(، وهو يف ذلك مل حيص الصاد 3×29( ويساوي: )250جمموع تكرار حرف الصاد هو )
!! هذا مع أّن مذاهب الرسم جممعة على (4)من كلمة )بصطة( حبجة أّنها تلفظ بالسني

                                                 

 .63هـ(، ص2422جرار، ) (2)

 .96هـ(، ص2424جرار، ) (0)
(3)   http://www.islamnoon.com/ijazresearches.htm  25/4/2407. 
 .43هـ(، ص2424جرار، ) (4)

http://www.islamnoon.com/ijazresearches.htm


  

وعليه يكون تكرارها حسب  !(2)مانيةكتابتها بالصاد، وهي كذلك يف مجيع املصاحف العث
 (.29( وهذا الرقم ليس من مضاعفات )253الرسم العثماني )

  يقول إّن حرف النون الذي افتتحت به السورة تكتب يف ، "القلم"ثّم يف سورة
وهنا أيضًا تكتب  )نون( وهو يعتمد الصورة الثانية. املصاحف العثمانية )ن( ويف بعضها

ويكون أ.بسام بذلك قد خالف الرسم  .(0)العثمانية بال استثناء)ن( يف مجيع املصاحف 
( بالكتابة املعتمدة وبدون 232هو) "القلم"مرة أخرى، وتكرار هذا احلرف يف سورة 

وهذا أيضًا ليس من ( مع البسملة، 230و)(. 29وهذا ليس من مضاعفات )البسملة، 
لف للرسم العثماني، (، لكنه خما29( وهذا من مضاعفات )233(. و)29مضاعفات )

 الذي جعله أ.بسام أساسًا يف العّد!

  أضف إىل ذلك خمالفته للرسم يف إحصاء اهلمزات، فمن املعلوم أّن اهلمزات مما
عند إحصائنا للحروف يف املصحف نهمل اإلضافات "يقول: أضيف على الرسم، وهو 

لف وكأّنها كانت أحصاها مع األ،  (3)"اليت أضيفت على الرسم العثماني بقصد التوضيح
كلمة مثل: )األيام( هي ستة أحرف. لكن كلمة مثل: )اآلخرة(، ، يقول يف ذلك: موجودة

كما يرمسها املصحف، فهي سبعة أحرف، ألّن اهلمزة ترسم بني الالم واأللف، على 
 .(4)"اليت ُترسم فيها اهلمزة على األلف خالف اهلمزة يف كلمة )األيام(،

( 23من أقواله حني قال إّن تكرار )أ( يف الـ) يلتزم بأي ويف الوقت ذاته جتده مل
، وهذا الرقم ال ميكن أن يتوافق مع القاعدة اليت (5)26232سورة الواردة يف فواحتها= 

ذكرها ألّنه يساوي األلفات اليت كتبت عليها همزة واأللفات املفردة، أّما اهلمزات املفردة 
 .2237اليت مل تكتب على أي حرف فعددها 

                                                 

 .65هـ(، ص2402انظر: الضباع، ) (2)
 .223هـ(، ص2402انظر: الضباع، ) (0)

(3) http://www.islamnoon.com/ijazresearches.htm25/4/2407. 

(4) http://www.islamnoon.com/ijazresearches.htm25/4/2407. 
 .60هـ(، ص2424جرار، ) (5)



  

وهو يف مواضع أخرى حسب اهلمزة بقيمة األلف مبا يف ذلك اهلمزات املكتوبة على 
 وهذا تناقض ال ميكن التغاضي عنه. .كما سبق ذكره عند احلديث عنه نربة أو على واو

وبناًء على ما ورد يف إحصاءاته من تناقضات وخمالفات للرسم العثماني، فال أجد 
 بّدًا من رفضها هي األخرى.

مل يقل به أحد من السلف ومل وهو رأي  لقول بأّن هذه احلروف ليست عربية، ا( 4
رضته لصريح آيات يذكروه يف مصنفاتهم ألّن بطالنه أوضح من أن يذكر ويناقش ملعا

سعد عبد املطلب العدل، وحممد شحرور، ثني منهم قال بذلك نفر من احملَد .الكتاب املبني
األوىل منهما تتعارض مع آيات القرآن الكريم، وهي ويتفق هذان يف حديثهما عن نقطتني 

  :العدل فيقول أ. ،قوهلما أّن احلروف املقطعة ليست عربية

اشرتط يف القرآن العظيم عربيته مبقتضى أحد عشر موضعًا يف القرآن واآليات "
 هي:

  (0)   (ہ ھ ھ ھ ھ ے) سورة يوسف: .2

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ) سورة الرعد: .0

 (37)   (ڳ ڳ ڱگ ڳ ڳ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ) سورة النحل: .3

 (223)(   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت ) سورة طه: .4

 (223)   (يت

  (295)(   ۀ   ڻ ۀ) سورة الشعراء: .5

 (03)  (ۉ ې ې ې ې ى ى) سورة الزمر: .6

  (3)   (پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ) ورة فصلت:س .7



  

ۉ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ) سورة فصلت: .3

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

  (44)   (ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ) سورة الشورى:  .9

  (7)   (ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

  (3)   (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ) الزخرف:  .22

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی )األحقاف:    .22

  (20) (ی جئ حئ مئ

لغة أخرى وهي اللغة بينما مل تشرتط عربية السبع املثاني وهلذا فقد جاءت من 
 !(2)"املصرية

 هناك آيات يف الكتاب غري عربية وهي آيات" حممد شحرور مؤيدًا: أ.ويقول 

 "سي" "ملأ"السبع املثاني حيث أنها ليست بلسان عربي وإمنا هي أصوات إنسانية أي أن 
 خل. بل هي ألفاظ مركبة من أصوات تتألف منهاإ …ليست عربية وال تركية والإنكليزية 

 .)0("بةاللغات اإلنسانية قاط

إلمجاع األّمة منذ بعثة سيدنا خمالف  -باإلضافة إىل خمالفته لنص اآليات –وهذا 
وقول مثل هذا حيتاج إىل دليل نصي، فأين الدليل الذي يقف أمام  حممد حتى يومنا هذا.

 كل تلك اآليات وخيرج احلروف املقطعة من إطارها؟!

صحيح السنة فهو ادعاؤهما أّن السبع املثاني هي وأما الذي قالوه مما خيالف 
 قال:رشاد خليفة عندما د.وهذا أمر سبقهما إليه  الفاحتة، تاحلروف املقطعة وليس

                                                 

(   (2http://www.alargam.com/fawateh/h2/116.htm 14/4/1427  
(0)   http://www.alargam.com/general/shahroor/2.htm   14/4/1427 

http://www.alargam.com/fawateh/h2/116.htm
http://www.alargam.com/general/shahroor/2.htm


  

 24=0×7اثنني، .. السبع املثاني=  مثاني: مجع مثنى، مثنى="

 .(2)"=سبع من املثاني24عدد احلروف القرآنية فواتح السور =

ذاً فالسبع املثاني شيء آخر غري سورة الفاحتة وهي ...إ"مثل هذا يقول أ. العدل: و
 . )0("24( = 0×  7)  ،0وهي سبع مثناة أي مضروبة يف  ،شيء آخر غري القرآن

 ويقول رادًا على اعتبار الفاحتة السبع املثاني:

 :سورة الفاحتة ال تصح أن تكون هي السبع املثاني ألنها "

 (3)ثناة أي أربعة عشر شيئًاليست سبع آيات وليست سبعًا م أواًل. 

   وثانيًا أنها جزء من القرآن وال يصح بأي حال عطف الشيء على نفسه كما ال
 يصح عطف الكل على اجلزء. 

  وثالثًا يؤكد هذا اختالف الباحثني فيما بينهم يف تواتر حديث عن الرسول مفاده أن
ومل يكن مثة جمال  وإال لكان األمر قد حسم ،(4)السبع املثاني هي سورة الفاحتة

 . )5("لالجتهاد يف ذلك

، قال: (6)البخاري عن أبي سعيد بن املعلىحديث فهو يف مقدمة كالمه قد خالف 
فلم أجبه، فقلت: يارسول اهلل إني  - -كنت أصلي يف املسجد، فدعاني رسول اهلل "

ل لي: ، ثّم قا"أمل يقل اهلل استجيبوا هلل والرسول إذا دعاكم؟"كنت أصلي. فقال: 
                                                 

 .027م(، ص2933خليفة، ) (2)

(0) http://www.alargam.com/fawateh/h2/116.htm  04/4/2407 

هــ(،  2426يرّد على قوله اآلراء اليت ذكرها العلماء يف تعليـل هـذه التسـمية.]انظر: العسـقالني،)     (3)
 [7ص9ج

حتى يقبل يف تفسري القرآن، وملاذا مل يطـالبوا بـالتواتر عنـدما    نسأله: من الذي اشرتط تواتر احلديث  (4)
 استدلوا حبديث تأويل اليهود لفواتح السور، وهو ضعيف؟؟

(5) http://www.alargam.com/fawateh/h2/116.htm       

ل، اختلف يف امسه، واألصح أّنه احلارث بـن نفيـع، مل يعـرف    هو أبو سعيد بن املعلى صحابي جلي (6)
بغري هذا احلديث وحديث آخر يف تغيري القبلة، تويف سنة ثالث أو أربع وسبعني. ]انظر: ابـن عبـد   

 .[33ص4هـ(، ج2303. والعسقالني، )2672ص4هـ(، ج2420الرب )

http://www.alargam.com/fawateh/h2/116.htm
http://www.alargam.com/fawateh/h2/116.htm


  

، ثّم أخذ بيدي "هي أعظم السور يف القرآن قبل أن خترج من املسجدألعّلمنك سورة "
فلما أراد أن خيرج قلت له: أمل تقل ألعلمنك سورة هي أعظم سورة يف القرآن؟ قال: 

 .(2)"هي السبع املثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته﴾احلمد هلل رب العاملني﴿"

ن هذه فاحتة الكتاب هي السبع املثاني، وهو جيعل مفهذا احلديث ينّص على أّن 
للنص الصحيح الصريح، كما أّن  ألّن أي اجتهاد هو خمالفة ؛املسألة مما ال اجتهاد فيه

مجع بني  هألن يرّد على من يّدعي التفريق بني السبع املثاني والقرآن العظيم احلديث
 آن العظيم.املثاني من دائرة القر اللفظني مما مينع إخراج السبع

 واقع اإلعجاز العددي ومتطلبات التفسري بالرأي: املطلب السادس

ينقسم التفسري بالرأي إىل قسمني: قسم جائز ممدو ، وآخر حرام مذموم، وحتى 
ن القسم األول فال بّد له من أن يّتفق مع ما جاء يف املصادر يكون التفسري بالرأي م

والسنة املطهرة، وما صّح من أقوال الصحابة،  القرآن الكريم، وهي: األساسية للتفسري،
 .(0)، والتفسري باملقتضى من كالم العرب واملقتضب من قوة الشرعواللغة العربية

ه نوعًا من التفسري لكتاب اهلل، وعند البحث يف مستند اإلعجاز العددي، باعتبار
وع من التفسري وال ما فال يوجد يف القرآن ما يؤيد هذا النالحظ افتقاره إىل هذا املستند، ي

بني القرآن يشري إليه، عدا ما تأّوله بعضهم مما سبق ذكره من اآليات اليت مل تربط أبدًا 

إن أشارت إىل و وما بعدها   (ڎ ڎ ڈ) ن من سورة املّدثروالعدد، فآلية الثالثو
غري عّدة إال أنه ال ميكن أن جتد فيها إشارة إىل أّن هذا العدد مرتبط ب (29الفتنة بالعدد )
 ، فهذا هو ما دّلت عليه اآلية التالية، وهو ما فهمه العرب الفصحاء منها،أصحاب النار

                                                 

 . وانظـر: 4474فاحتـة الكتـاب،     رواه البخاري يف الصحيح، كتاب تفسري القرآن، باب ما جاء يف (2)
 .5226. و 4474هـ(، 2426) العسقالني،

ــي، (0) ــر: الزركشـ ـــ(، ج2402) انظـ ــاني، )ب.ت(، ج232-273ص0هـ . 52-49ص0. والزرقـ
 .060-062ص2هـ(، ج2429والذهيب، م، )



  

 .(2)وما عدا ذلك فهي أقوال ضعيفة

إّنما هو إشارة  [21 ]اإلسراء: (گ گ ڳ ڳ ڳ)وقوله تعاىل: 
مية مسلمني، لتعلق عباداتنا بالزمن، وليقيننا حبتحلساب الزمن، وهذا أمر مهّم لنا كوننا 

السؤال عن هذا الزمن يوم القيامة، وهي كذلك ال تشري إىل ارتباط هذا احلساب بالقرآن 
  الكريم، وال تدعونا إىل إجراء احلسابات على كلماته وحروفه.

يف املطلب السابق هلذا املطلب وأما احلروف املقطعة يف أوائل السور، فقد مّر 
 مدى ضعف القول بتفسريها عدديًا. توضيح

تناد إليه يف تفسري القرآن بتتبع تيجة أّنه ال يوجد يف كتاب اهلل ما ميكن االسوالن
، إذ أّن معرفة احلساب أمر، وربط هذا أعداد احلروف والكلمات واآليات وحساب ذلك

 احلساب باحلروف أمر آخر.

مل يكن للتفسري بالرأي مستند من القرآن، وجب أن يكون له مستند من السنة، فإذا 
وال عن الصحابة  - -حبث ذلك، وذكرت أّنه ما من دليل يصّح عن النيب  وقد مّت
 .-رضي اهلل عنهم-الكرام 

للتفسري بالرأي، فهو اللغة العربية، إذ من الواجب إذا افتقر  وأّما املصدر الثالث
التفسري لإلثبات من املصادر السابقة، أن يكون له مستند لغوي، وأن ال يتعارض مع ما 

وقواعدها. حتى أّنه جيب على املفسر االحرتاز من صرف  ألفاظ اللغة العربيةيفهم من 
، يدّل عليها القليل من كالم العرب، ويكون اآلية عن ظاهرها إىل معاٍن خارجة حمتملة

يسوغ االستدالل بغري اللغة العربية كالفرنسية واإلجنليزية فكيف  ،(0)املتبادر خالفها
 ل هناك دليلإّن هذه مسألة ال تفتقر إىل دليل وحسب، ب والعربية على تفسري القرآن.

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ) :-عّز وجّل -، وهو قولهينفيها وينكرها
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أنكر نزول القرآن بلغتني، بل هو  -سبحانه وتعاىل -، فاهلل [33 ]فُصِّلَت: (ۋ ۅ ۅ

 .[13 ]الزَُّمر:   (ۉ ې ې ې ې)كما أثبتت آيات أخرى 

ى من معنى الكالم واملقتضب من قوة الشرع، فهو الذي فيه وأّما التفسري باملقتض
، إذ سيفسر كّل واحد حسبما يفهمه من املقتضى من الكالم، لالختالفاجملال األعظم 

ومع ذلك فقد اشرتط علماء التفسري أن يكون هلذا التفسري مستند عقلي أو نقلي، وأن 
مستند نقلي وال الكونية الثابتة. يكون تفسريه يف حدود قوانني اللغة والشريعة والعلوم 

، وكذلك فال يوجد مستند عقلي جيربنا على التسليم لتفسري القرآن وفق حساب اجلّمل
ال يوجد مستند عقلي أو نقلي يبيح كما  بأّن األلف تساوي واحد، والباء تساوي اثنني...

ء، وجنمع وقتما منها إثبات إعجاز القرآن، فنطر  وقتما نشا اهلدُف لنا أن جنري حساباٍت
نشاء... ونعلق ذلك مبفردات من اللغة اصُطِلح عليها قبل نزول القرآن مبا ال يعلمه إال 

من القرون... وغري ذلك من التحكمات اليت استعملها الباحثون يف  -تعاىل -اهلل 
اإلعجاز العددي مما ال يقبله وال يسلم به مسلم، فضاًل عن أن يقبله كافر، ويتحول بسببه 

 .الكفر إىل اإلميان من

املصادر فال يصّح وال يقبل، والقول به بدعة، وما أِخذ مَن التفسري من غري هذه 
قال ابن تيمية...:ويف اجلملة من عَدل عن مذاهب الصحابة والتابعني " قال السيوطي:

وتفسريهم إىل ما خيالف ذلك كان خمطئًا يف ذلك، بل مبتدعًا، ألّنهم كانوا أعلم بتفسريه 
 .(2)"معانيه، كما أّنهم أعلم باحلّق الذي بعث اهلل به رسولهو

عض علماء بوفيما يتعلق باألمور الواجب التزامها عند تفسري القرآن بالرأي، يذكر 
 :(0)أمورًا جيب على املفسر أن يتجنبها أثناء تفسريه لكتاب اهلل، منها التفسري
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 ني اللغة وأصول الشريعة،مع اجلهالة بقوان -تعاىل -التهجم على مراد اهلل   (2
كثري من  ، وهذا شيء مل يراع من قبل(2)وبدون أن حيّصل العلوم اليت جيوز معها التفسري

الباحثني يف اإلعجاز العددي، فمنهم من ختصص يف اهلندسة، ومنهم من ختصص يف 
يف جمال  منهم من ختصص يف علم احلاسوب، فاملتخصص منهم متخصصالرياضيات، و
نهم مل حيصلوا العلوم اليت تلزمهم للتفسري، فمن منهم كان عاملًا يف اللغة أو األعداد، لك

الناسخ واملنسوخ أو غريها من العلوم الالزمة، إّن منهم من مل حيفظ حتى كتاب اهلل كما 
 .واليت ذكرتها يف احلديث عنه تدّل على ذلك مناسبة تأليف أ. عاطف الصلييب لكتابه

ها اليوم يقوم بها كثري من احملاوالت اليت نرا" :اجدناصر امل ويف هذا يقول د.
وحمبة هلذا الدين، لكنهم ليسوا على علم راسخ بالقران الكريم، وال  ةأناس فيهم غري

  .)0("رعيةمعرفة باألدلة الشرعية واألصول امل

وقد يقول قائل: إّنهم رمبا كانوا علماء بهذه العلوم، فليست الشهادات هي اليت 
حنن بشر لنا الدليل احملسوس، ، وهذا قول ال يسّلمعلم الشخص أو ضيقه.   حتّدد سعة

وقد  مل يكن معهم شهادات تّدل على ذلك؟، إن فأين الدليل على علمهم بهذه األمور
كان علماؤنا املوسوعيون يف زمان العلم واحلفظ حيملون إجازات من شيوخهم تدل على 

. فإذا تأّكد الناس من علمهم أقبلوا الناس متحنون من قبلعلمهم، وكانوا فوق هذا ُي
على األخذ عنهم. فلماذا يطلب منا يف هذا الزمن أن نأخذ ديننا عمن مل يقم الدليل على 

 أهليته؟!

دين اهلل، ولكّن أمرًا كهذا ال بّد وأن به خيدم  وال أنكر هنا أن يكتب أي إنساٍن شيئًا
. لكن أن نقبل من إذا رفضوه رفضناهيعرض على أهل العلم به، فإذا قبلوه قبلناه و

 بعضهم ما كتب ومّلا يواطئه عليه أحد من أهل العلم، فهذا ما ال يعقل.

، يف الشريعة جة الدكتوراةإمام مسجد، ولو كان حيمل درإّن أحدًا مل يذهب إىل ثّم 
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يشر  له له بيتًا ليبنيه، ومل نر طالبًا ذهب إىل أستاذ يف الشريعة، ل "يهندس"طالبًا منه أن 
قانونًا يف الفيزياء. فلماذا القرآن بالذات؟؟ ملاذا ذهبنا به إىل املهندس والفيزيائي 

 لنا فهمه؟!  "يهندسوا"ـوالكيميائي ل

اخلوض فيما استأثر اهلل بعلمه، وذلك كاملتشابه الذي ال يعلمه إال اهلل، فليس "( 0
 (2)"أسراره وحجبه عن عباده.بعد أن جعله اهلل سرًا من  للمفسر، أن يتهّجم على الغيب

وهذا أمر راعاه الكثري من أئمتنا العلماء عندما تبنوا القول بكون احلروف املقطعة من 
قالوا بأّنها جاءت لإلشارة إىل إعجاز القرآن مع كونه من املتشابه، وراعاه اآلخرون الذين 

اهلل، وهو إتباعها هذه احلروف، عندما خرجوا من دائرة اجملموعة األوىل بدليل من كتاب 
الذين تراو  اختيار األئمة العلماء  نذي. فهل نرتك القولني الّلباحلديث عن القرآن الكريم

 الكبار بينهما، إىل قول مل يؤيده أحٌد ممن يعتّد بقوله.

وهذا (0)"السري مع اهلوى واالستحسان، فال يفّسر بهواه وال يرّجح باستحسانه."(3
 أ.بسام جرارما استحسنه يف اإلعجاز العددي، من أمثلة ذلك  مما وقع فيه كثري ممن كتب

، [213  ]اإلسراء:   (ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب): -تعاىل -عندما حسب مّجل قوله

(   ڑ ڑ ک ک ک ک ...)فيستحسن التخفيف كما ورد يف سورة الكهف: 

ومما ال شك فيه . "... (ىئ ىئ ی ی ی ی  ...)أّما يف النهاية فقال:  [13 ]الكهف:
هذا االستحسان مما جيب الرتفع بالقرآن عنه، فال ينتقل املفسر من قراءٍة إىل أخرى وال  أّن

 من معنى إىل آخر إال بدليل.

، وحيتال التفسري املقرر للمذهب الفاسد، بأن جيعل املذهب أصاًل والتفسري تابعًا (4
كان غاية يف  وإن بأي طريق أمكن، يف التأويل حتى يصرفه إىل عقيدته، ويرده إىل مذهبه

 .(3)"البعد والغرابة
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أهل العلم و" يقول د. املاجد:ال يكون لو كان املفسر جامعًا لشروط التفسري، وهذا 
جممعون على أن الناظر يف كالم اهلل عز وجل ـ حتى جيوز له الكالم فيه ـ ال بد أن 

نب يستجمع أمورًا معروفة وحيقق شروطًا معلومة، ومن نتائج اخللل يف هذا اجلا
والقصور فيه، أننا رأينا بعض الدراسات تنطلق من قناعات سابقة يف أمر ما، تكون 
حكما على القرآن الكريم، حتى إنك ترى الباحث يتكلَّف ويتمحَّل يف البحث 

 .(2)"واالستنتاج حتى يصل إىل تلك النتيجة املقررة عنده سلفًا

واضح يف كتابات كثري ممن حبث يف اإلعجاز العددي، فرتاهم ينتقلون من لغة وهذا 
إىل لغة، ومن قراءة إىل قراءة، ومن كتاب مقدس إىل آخر.. ويف حساباتهم تراهم جيمعون 
مرة، ويطرحون أخرى، ويضربون مرة ويقسمون أخرى، إىل غري ذلك من التنويع يف 

ال أسباب بّينة واضحة لالنتقال من طريقة إىل طرق معقدة للحساب بغري قواعد ثابتة، و
الذي يريده الباحث. مع أّن كتاب ربنا من أخرى، كل ذلك يف سبيل الوصول إىل العدد 

ں ں ڻ ڻ )الوضو  حبيث ال حيتاج إىل كل تلك الطرق املعقدة، قال تعاىل:

 .[21 ]القمر:   (ڻ ڻ ۀ

هذا وإن ، و(0)"غري دليل قاطع التفسري مع القطع بأّن مراد اهلل كذا وكذا، من"( 5
إال أّني لن أحدد  انتشرت العبارات اليت تدّل عليه يف كتابات املؤيدين لإلعجاز العددي

أحدًا، لوجود احتمال بأن ال يكون هذا مقصودهم من تلك العبارات اليت كانت تؤكد 
بيان دالالته حقيقة األمور اليت يذكرونها. ولكّني أدعو كل باحث يف جمال تفسري القرآن و

أن يتجّنب هذا األمر، فاحتمال اخلطأ وارد، واخلطأ فيما يتعلق بالقرآن قد يفنت الكثري من 
لكل  إثبات خطأ الكاتب وبراءة القرآن مما كتب أمر حيتاج إىل شر  وتوضيحوالعوام، 

، وتزداد احتمالية وقوع مثل هذه األمور يف جمال فصّدق بهمن قرأ هذا اخلطأ من العوام 
ن، وطر  ذلك استخدام األعداد يف التنبؤ باملستقبل، ثم االدعاء بأّن هذا موجود يف القرآ

لعلماء، كان األجدر أن تعرض هذه األمور على مجاعة من اعلى العوام مباشرة، بينما 
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 وتؤخذ موافقتهم على نشرها.

 احلديث الضعيف وتفسري القرآن به.: املطلب السابع

 :صحة هيالديث من حيث درجة من املعروف أّن أقسام احل

بنقل العدل الضابط عن مثله إىل منتهاه من اسناده وهو ما اتصل  احلديث الصحيح: (2
 .(2)غري شذوذ وال علة

بنقل العدل الضابط عن مثله، من غري شذوذ اسناده وهو ما اتصل  احلديث احلسن:  (0
 .(0)وال علة مع خفة يف ضبط بعض الرواة أو كلهم

 .(3)-الصحيح واحلسن -وهو ما انتقضت فيه صفة احلديث املقبول  احلديث الضعيف:  (3
 .(4)سنأي مل تتوفر فيه صفات الصحيح وال احل

فيجب العمل بهما، والراجح أّن احلديث إذا كان فأما احلديث الصحيح واحلسن 
صحيح السند، وال يتعارض مع غريه من الصحيح، مندرجًا حتت أصل من أصول 

 .(5)به جٌّحديث حمت والشريعة فه

على ضعفه والتحذير  أما احلديث الضعيف فال جتوز روايته إال على سبيل التنبيهو
 .(6)، أو أن يروى بصيغة متريضية، ومل يسّوغ أحد من أهل العلم روايته بصيغة جازمةمنه

بالشروط يف فضائل األعمال روايته أنهم أجازوا أهل احلديث عن بعض  ويذكر
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 :(2)اآلتية

 ضعفه. أن ال يشتّد (2

 أن يندرج حتت أصل معمول به يف الشريعة. (0

عدم االعتقاد بثبوت هذا احلديث عند العمل به، بل يعمل به على سبيل  (3
 االحتياط.

 أن ال يكون يف بابه ما هو أقوى منه. (4

، فال يثبت به ث الضعيف ال حيتج به على اإلطالقاحلدي ّنفإ وبغري هذه الشروط
 .(0)، وال يفسر به كتاب اهللفضيلة خلقيةحكم شرعي، وال أمر عقائدي، وال 

يف مطلقًا مل يثبت عنهم نسب إىل كبار األئمة من االحتجاج باحلديث الضعما ما وأ
م لعملهم ببعض األحاديث الضعيفة، والزم املذهب ، وإمنا هو جمرد إلزام هلمن لفظهم

عنه مقيدًا  ، وقد روياإلمام أمحد من اإلطالق يف قبوله، إال ما روي عن ليس مبذهب
 .(3)يد يقضي على املطلقبالفضائل واملق

العمل باحلديث الضعيف يف فضائل األعمال، فأصل هذا من جواز وحتى ما يروى 
وينا باحلالل واحلرام شّددنا، وإذا إذا َر"وغريه، وهي:  القول عبارة رويت عن اإلمام أمحد

لعبارة ليس فيها ذكر احلديث ، وكما ترى فهذه ا(4)"وينا يف الفضائل وحنوها تساهلناَر
مل تفهم على وجهها الصحيح، فغرضهم من التشديد ليس "الضعيف وإّنما هي عبارة 

كانوا إذا رووا يف وإّنما  ،مقابلة أحدهما باآلخر كتقابل الصحيح بالضعيف يف نظرنا حنن
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. وعـرت،  226-223هــ(، ص 2399]انظـر: القـامسي،)    أهل العلـم علـى هـذا القـول األخـري.     
 [092هـ(، ص2422)

 223هـ(، ص2399)  انظر: القامسي، (0)
 .096هـ(، ص2422انظر: عرت، ) (3)

 .096هـ(، ص2422. و عرت، )022-022م(، ص2972الصاحل، ) (4)



  

رهم احلالل واحلرام يتشّددون فال حيتجون إال بأعلى درجات احلديث، وهو املتفق يف عص
، فإن رووا يف الفضائل وحنوها مما ال ميّس احلّل واحلرمة مل "الصحيح"على تسميته بـ

على الصحيح، بل جنحوا إىل قبول ما هو دونه  ا ضرورة للتشدد وقصر مروياتهمجيدو
قرت يف عصرهم، ... ولو أّن الناس يف الدرجة وهو احلسن، الذي مل تكن تسميته قد است

األئمة يف الفضائل إّنما يعين أخذهم باحلديث الذي مل يبلغ درجة  فهموا أّن تساهل هؤالء
جيوز العمل بالضعيف "أن يتناقلوا تلك العبارة السالفة : الصحة ملا طوعت هلم أنفسهم 

أّن الرواية الضعيفة ال ميكن أن  -يف نظر الدين–، فمما ال ريب فيه "يف فضائل األعمال
 (2)"خلقية، ألّن الظّن ال يغين من احلّق شيئًا...تكون مصدرًا حلكم شرعي وال لفضيلة 

ديث الضعيف أحّب إلّي من احل" وهي: اإلمام أمحدوكذلك العبارة اليت قاهلا أيضًا 
 قد رّد ابن تيمية على احملتجني بهذه العبارة بقوله:ف "الرأي

  ... وكأّن احلديث يف اصطالليس املراد به الضعيف املرتوك، لكن املراد به احلسن"
من كان قبل الرتمذي إّما صحيح وإّما ضعيف، والضعيف نوعان: ضعيف مرتوك 

، فجاء من ال يعرف إال تكّلم أئمة احلديث بذلك االصطال وضعيف ليس مبرتوك، ف
، "ديث الضعيف أحّب إلّي من القياساحل"اصطال  الرتمذي، فسمع قول بعض األئمة: 
ُأتبع  يرجح طريقة من يرى أّنه لرتمذي، وأخذفظّن أّنه حيتّج باحلديث الذي يضعفه مثل ا

على ما هو أوىل  من املتناقضني الذين يرجحون الشيء للحديث الصحيح. وهو يف ذلك
 . (0)"بالرجحان منه إن مل يكن دونه

مل يعرف عنه و ."قد أكتب حديث الرجل لالعتبار به" واإلمام أمحد هو القائل:
 .(3)ى عمن ُعِرف بغلطه أو قلة ضبطهأّنه روى عمن ُعِرف بالكذب، ولكنه رو

ألحكام نسب إىل مجيع الفقهاء من االحتجاج بالضعيف يف اوإذا احتّج أحد مبا 
، وال قائل باالحتجاج ؛ لوجود األحاديث املوضوعة فيهاغري صحيحف ،لوجوده يف كتبهم

                                                 

 .022ص م(،2972الصاحل، ) (2)

 .223هـ(، ص2399)  القامسي، (0)

 .225هـ(، ص2399)  انظر: القامسي، (3)



  

وإّنما روى العلماء األحاديث الضعيفة ألسباب ليس هلا عالقة  .احلديث املوضوعب
 :(2)من هذه األسباباج به لذاته، فباالحتج

 .ليعّرفوه للناس ويبينوا هلم ضعفه (2

 لالعتبار واالستشهاد به مع غريه، دون االحتجاج به على انفراده. (0

ألّن مثل هذه األحاديث تتدّرج يف شدة ضعفها، فمنها الضعيف الذي يتقوى بغريه،  (3
 بيان حاهلا.لماء ويرتكون ألهل احلديث ومنها املرتوك ومنها الباطل، فريويها الع

 ( أن تكون يف باب الرتغيب والرتغيب وفضائل األعمال عند من يتبنى هذا الرأي.4

 ( أن ال يكون العامل من أهل احلديث.5

وإذا كان هذا هو رأي العلماء يف األخذ باحلديث الضعيف يف األحكام العملية، 
كيف ميكن صاحل يف تفسري احلروف املقطعة، إّن هذا يرّد على من يتمسك حبديث أبي ف

قد يتعلق بالعقائد والغيبيات كما يتعلق  آن باحلديث الضعيف، والتفسريقبول تفسري القر
  !باألحكام والفضائل

ستخدام اليهود حلساب حديث ا -إىل احلديث املعتمد يف حساب اجلّمل  وبالنظر
 اهل يف االحتجاج باحلديث الّضعيف، وعلى الرأي املتسأّنه ضعيف منكر ، يظهر-اجلّمل

حتى يصلح لالستدالل، لكّنها يف الواقع غري ال بّد من توفر الشروط سابقة الذكر فيه ف
عه ليس يف فضائل ال أصل له يف الشريعة، وموضوأّن حساب اجلّمل متوفرة، إذ 

 . األعمال
فه سقط ثّم إّن احلديث الضعيف منه ما هو قابل لالجنبار، وهو ما كان سبب ضع

من إسناده أو عدم ضبط راويه، ومنه ما ال يقبل االجنبار، وهو ما كان سبب ضعفه كذب 
، وهو فوق ذلك (0)، فمثل هذا ال ينجرب بتعّدد الطرق املماثلة له الضعفراويه أو فسقه

فهذا احلديث مداره "قال فيه اإلمام ابن كثري: ليس له روايات قوية وال ضعيفة تقويه،

                                                 

 .225-224هـ(، ص2399انظر: القامسي،)  (2)
 .092هـ(، ص2422. وعرت، )229هـ(، ص2399)  انظر: القامسي، (0)



  

أضف إىل ذلك أّن  .(0)"، وهو ممن ال حيتّج مبا انفرد به(2)السائب الكليبعلى حممد بن 
هو من أوهى األسانيد عن ابن عباس  -عن ابن عباس (3)الكليب عن أبي صاحل–إسناده 

، وقد قال الكليب: قال لي (5)، فأبو صاحل مل يسمع من ابن عباس(4)-رضي اهلل عنهما–
كل شيء "، وقال: (6)"ابن عباس فال تروه انظر كل شيء رويت عين عن"أبو صاحل: 

 .(7)"أحدث عن أبي صاحل فهو كذب
 .(3)وضعفه السيوطي يف الدر املنثور

 . (22)يف فتح القدير (9)وضعفه أيضًا الشوكاني
وهلل در العالمة أمحد شاكر فقد تكلم على هذا احلديث يف خترجيه ألحاديث تفسري 

 .(22)أّن هذا احلديث ضعيف جبميع رواياته الطربي مبا ال مزيد عليه، وخالصة كالمه

                                                 

الكليب هو: حممد بن السائب بن بشر بن عمرو الكليب، سبئي، قال عنـه السـعدي: كـذاب سـاقط،      (2)
-0207ص6هــ(، ج 2424]انظر: ابن عدي، ) هـ.246ئي: مرتوك احلديث، تويف سنة وقال النسا
 [232-273ص 9هـ(، ج2306، والعسقالني، )0230

 .42ص2هـ(،ج2427ابن كثري، ) (0)

أبو صاحل: اختلف فيه فقيل هو ميزان البصري، وهو الراجح وقيل هو مـوىل أم هـانئ، ذكـره ابـن      (3)
 [336-335ص22هـ(، ج2306) وغريه.]انظر: العسقالني، حبان يف الثقات، وضعفه ابن عدي

 .47(، ص2995، وأبو حلبية، )32ص2هـ(، ج2429انظر: الذهيب،م، ) (4)
 .232ص9هـ(، ج2306) العسقالني، انظر: (5)

 .0203ص6هـ(، ج2424ابن عدي، ) (6)
 .0203ص6هـ(،ج2424ابن عدي، ) (7)
 .55ص2هـ(، ج2422السيوطي، ) (3)

 224علي بن حممد الشوكاني، جمتهد من كبار فقهـاء الـيمن، عمـل بالقضـاء، ُذكـر لـه        هو حممد بن (9)
مصنفًا، منها تفسري"فتح القدير"، و"إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول" و"الـدرر البهيـة يف   

 [093ص6م(، ج2979) ]انظر: الزركلي، هـ.2052املسائل الفقهية"، تويف سنة 
 .32ص2هـ(، ج2333الشوكاني، ) (22)
هذا حديث ضعيف اإلسناد، رواه حممـد بـن إسـحاق بهـذا      -046احلديث  قال رمحه اهلل تعاىل: " (22)

 اإلسناد الضعيف، وبأسانيد أخر ضعاف: 

 =فرواه يف السرية، اليت هذبها عبد امللك بن هشام النحوي البصري، ورواها عن زياد بـن عبـد اهلل  



  

                                                                                                                            
تهرت بأنها"سرية ابن هشام". وابن هشام هذا: ثقة، وثقه ابن البكائي عن ابن إسحاق، وعرفت واش=

. وشيخه زياد البكائي: ثقة، من شيوخ أمحـد. و"البكـائي"، بفـتح البـاء     023يونس وغريه، مات سنة 
 وتشديد الكاف: نسبة إىل"البكاء"، وهو: ربيعة بن عامر بن صعصعة. 

نـف شـر  السـرية(: قـال ابـن      مـن الـروض األ   37 - 35: 0) 295 - 294: 0فقال ابن هشـام  
إسحاق: وكان ممن نزل فيه القرآن خباصة من األحبار وكفار يهود، الذين كانوا يسألونه ويتعنتونـه،  
ليلبسوا احلق بالباطل، فيما ذكر لي عن عبد اهلل بن عباس، وجابر بن عبـد اهلل بـن رئـاب: أن أبـا     

 ... ". ياسر بن أخطب مر برسول اهلل 

جهله ابن إسحاق، فجاء به معلًقا بصيغة التمريض. وفيه أن الروايـة عـن ابـن     فهذا إسناد ضعيف،
 عباس وجابر، مًعا. 

بثالثـة   023 - 027/ 2/0جابر بن عبد اهلل بن رئاب"  ورواه البخاري يف التاريخ الكبري، يف ترمجة"
 أسانيد، بعادته الدقيقة املتقنة، يف اإلجياز واإلشارة إىل األسانيد وعللها: 

وهلا: "حدثين عمرو بن زرارة، قال: حدثنا زياد: قال ابن إسحاق: حدثين موىل لزيد بن ثابت عـن  وأ
سعيد بن جبري وعكرمة، عن عبد اهلل بن عباس وجابر بن عبد اهلل: أن أبـا ياسـر بـن أخطـب مـر      

 وهو يتلو )أمل. ذلك الكتاب(".  بالنيب 

 ثة األسانيد. فهذه هي إشارة البخاري إىل اإلسناد األول من الثال

و"زياد" يف هذا اإلسناد: هو البكائي. فهذا إسناد صحيح إىل ابن إسحاق. ولكن فيه الضـعف جبهالـة   
"موىل لزيد بن ثابت". وهو كإسناد السرية: عن ابن عباس وجابر مًعا. ولعـل عمـرو ابـن     أحد رواته

 م. روى السرية عن البكائي، كما رواها عنه ابن هشا -شيخ البخاري-زرارة 

وثانيها: "وقال سلمة: حدثين ابن إسحاق، قال: حدثين حممد بن أبي حممد، عن عكرمـة، أو سـعيد،   
 بطوله".  -عن ابن عباس: )أمل. ذلك الكتاب( 

وهـو ابـن الفضـل الـذي يف إسـناد      -وهذه إشارة البخاري إىل اإلسناد الثاني. يريد أنه رواه سلمة 
 ظ احلديث، اكتفاء بهذه اإلشارة إليه. عن ابن إسحاق. ومل يذكر لف -الطربي هنا

يرويه عن"حممد بن أبي حممد"، وهو األنصاري املدني، موىل زيد بـن   -يف هذا اإلسناد-وابن إسحاق 
فلم  2/2/005"ال يعرف"! وهو معروف، ترمجه البخاري يف الكبري  ثابت. زعم الذهيب يف امليزان أنه

. وكفـى بـذلك معرفـة وتوثيًقـا. ولعلـه هو"مـوىل زيـد        يذكر فيه جرًحا، وذكره ابن حبان يف الثقات
بنثابت" الذي أبهم يف اإلسناد األول. ولكن اضطرب هذا اإلسناد على ابن إسحاق، أو على سـلمة  

فكانت الرواية فيه: عن عكرمة، أو سعيد، يعين ابن جبري، على الشك. ثم كانت عـن   -بن الفضل 
 \رئاب". "جابر بن عبد اهلل بن  ابن عباس، دون ذكر

ثالثها: "وعن ابن إسحاق: كان مما نزل فيه القرآن من األحبار، فيما حدثين الكليب، عن أبي صـاحل،  
وهـو يتلـو )أمل(،    عن ابن عباس، عن جابر بن عبد اهلل بن رئاب: مر أبو ياسر بن أخطب بالنيب 

 يف احلساب".  -بطوله 

نا. تابعة للرواية الثانية، عن سـلمة بـن الفضـل،    وهذه الرواية الثالثة، باإلسناد الذي عند الطربي ه
 عطفها عليها بقوله"وعن ابن إسحاق"، ليست تعليًقا جديًدا. 

 = إىل اضطراب الرواية على سـلمة بـن الفضـل، بـني هـذا وذاك.      -بصنيعه هذا-وأشار البخاري 



  

                                                                                                                            
خه علـي  ولذلك ذهب إىل جر "سلمة" بهذا االضطراب، فقال عقب ذلك: "قال علي ]يريد به شـي =

 بن املديين، إمام اجلر  والتعديل[: ما خرجنا من الري حتى رمينا حبديث سلمة". 

: "سلمة بن الفضل أبو عبد اهلل األبرش الـرازي األنصـاري، مسـع    0/0/35وقال يف ترمجة سلمة 
حممد بن إسحاق، روى عنه عبد اهلل بن حممد اجلعفي. عنـده منـاكري. يقـال: مـوالهم. مـات بعـد       

. وقال يف التـاريخ  292وهنه علي"، يعين شيخه ابن املديين. ويعين أن سلمة مات بعد سنة  التسعني.
: "مات سلمة بن الفضل أبو عبد اهلل األبرش الرازي األنصاري بعد تسعني ومائة. 027الصغري ص 

قال قال علي ]يعين ابن املديين[: رمينا حبديثه قبل أن خنرج من الري. وضعفه إسحاق بن إبراهيم". و
(: "مسع حممد بن إسحاق، روى عنه عبد اهلل بـن عمـر   26يف ترمجته أيًضا، يف كتاب الضعفاء )ص 

 بن أبان وحممد بن محيد. ولكن عنده مناكري. وفيه نظر". 

وأنا أذهب إىل توثيق سلمة بن الفضل، فقد وثقه ابن معني، فيما رواه ابن أبي حـامت يف كتابـه، ولـه    
. وروى أيًضا عن جرير، قال: "ليس من لدن بغـداد إىل  269 - 0/2/263عنده ترمجة جيدة وافية 

من سلمة بن الفضل". وقد رجحت توثيقه أيًضـا يف شـر     -أن تبلغ خراسان أثبت يف ابن إسحاق 
 . 336املسند: 

وعندي أن هذا االضطراب إمنا هو من ابن إسحاق، أو لعله رواه بهذه األسانيد كما مسعه. وكلـها  
وأشدها ضعًفا الرواية اليت هنا، واليت أشار إليها البخاري: من رواية الكليب عن  ضعيف مضطرب.

 أبي صاحل. 

: "وأمـا مـن   72 - 69: 2وهلل در احلافظ ابن كثري، فقد وضع احلق موضعه، حني قال يف التفسـري  -
فقـد   - واملالحـم  نتزعم أنها دالة على معرفة املدد، وأنه يستخرج من ذلك أوقات احلوادث والفـ 

! وقد ورد يف ذلك حديث ضعيف، وهو مع ذلـك أدل علـى   هادعى ما ليس له، وطار يف غري مطار
-بطالن هذا املسلك من التمسك به على صحته". ثم نقل هذا احلديث من هذا املوضع من الطربي 
ان ثم قال: "فهذا احلديث مداره على حممد بن السائب الكليب، وهو ممن ال حيتج مبا انفرد به، ثـم كـ  

إن كان صحيًحا: أن حيسب ما لكل حرف من احلـروف األربعـة عشـر الـيت      -مقتضى هذا املسلك
 ذكرناها. وذلك يبلغ منه مجلة كثرية. وإن حسبت مع التكرار، فأطم وأعظم!!". 

وحممد بن السـائب الكلـيب: ضـعيف جـدا، رمـى بالكـذب، بـل روى ابـن أبـي حـامت يف اجلـر             
أبي عاصم النبيل، قال: "زعم لي سفيان الثوري قـال: قـال لنـا     يف ترمجته، عن 072 - 3/2/072

الكليب: ما حدثت عنى عن أبي صاحل عن ابن عباس، فهو كذب، فال تروه". وقال أبو حامت: "الناس 
 جمتمعون على ترك حديثه، ال يشتغل به، هو ذاهب احلديث". 

ن ابن عباس: "روى مجيـع ذلـك   إذ أشار إىل رواية ع 66والطربي نفسه قد ضعفه جدا، فيما مضى: 
عن ابن عباس، وليست الرواية عنه من رواية من جيوز االحتجاج بنقلـه"، ثـم ذكـر أن الـذي روى     

 "خرب يف إسناده نظر".  الذي رواه من طريقه، بأنه 70"الكليب عن أبي صاحل". ووصف احلديث:  ذلك

ويرضى هذا التأويل املسـتنكر، حبسـاب   فكان عجًبا منه بعد هذا، أن حيتج بهذه الروايات املتهافتة، 
ومـا بعـدها(، أن هـذه األحـرف حتـوي سـائر        3اجلمل! إذ خيتار فيما سيأتي )هذه الصفحة سطر: 

سطر:  000املعاني اليت حكاها إال قوال واحًدا غري هذا املعنى املنكر. بل هو يصر  بعد ذلك ص: 
 مل"!!"من حروف حساب اجل أن من املعاني اليت ارتضاها: أنهن 3



  

والحظ أّنه الدليل  – عندما ُيعتمد دلياًل على حساب اجلّملهذا احلديث  بل إّن
، ثّم يستخرج من -الوحيد يف بابه، فال يوجد دليل آخر يدّل على حساب اجلّمل غريه

ن يفعل ذلك حساب اجلّمل تواريخ األحداث املستقبلة من أشراط الساعة وغريها، فإّن م
على أمور عقائدية. وإذا كان العلماء قد اختلفوا يف جيعل من هذا احلديث الضعيف دلياًل 

، فكيف ميكن االحتجاج فيها خبرب مثل (2)حجية خرب اآلحاد الصحيح يف أمور العقيدة
، وال يفيد العلم القطعي وال حتى الظّن الغالب. هذا؟؟ إّن هذا بال شك أمر مرفوض

وداللًة. وأما ما يوصل إىل غلبة  م القطعي هو اخلرب اليقيين ثبوتًال إىل العلفإّن ما يوص
الذي مل يعارضه شيء من الشرع، إال أّنه الظّن وال يوجب العلم القطعي فاخلرب الصحيح 

ال جيوز أن يتحول إىل عقائد  وما سوى ذلك درجة قطعي الثبوت والداللة. مل يبلغ
يل أو الّنسخ، بل تدخل يف زاوية العلوم الظنية وجيري ، غري قابلة للتعدراسخة جازمة

االعتقاد بها والعمل مبوجبها حتى يأتي ما يعّدهلا أو يزيلها. وال يعترب منكرها جاحدًا أو 
كافرًا، وقد يعترب فاسقًا، وذلك حينما ال يوجد عنده حول العقيدة نفسها دليل آخر يعتذر 

 .(0)به عند ربه

العقائد كاألحاديث الضعيفة واملوروثات والتقاليد  باتإثوما عدا ذلك من طرق 
معدومة السند والدليل، فهذه كلها طرق فاسدة وهمية خداعة، ال تعتمد إال على خيال 

 .(3)وهمي أو عصبية ممقوتة، وهي طرق مرفوضة شرعًا وعقاًل

 بعضهم واليت توّصل إليهافال ميكن القبول بالنتائج اليت تناولت أحداثًا غيبية وعليه 

                                                                                                                            

، ووصـفه يف املوضـع األول   5 - 4: 0، و 00: 2وقد نقل السيوطي هذا احلـديث يف الـدر املنثـور    =
 ، وضعفه. 02: 2بالضعف. وكذلك نقله الشوكاني 

هو من تتمة الرواية. وهو من كالم ابن إسحاق  -وقوله يف آخره: "ويزعمون أن هؤالء اآليات.. " 
 .وما بعدها[ 023ص2م(، ج2956]الطربي، ) حكاية عمن روى عنهم.

. وحسـن،  236-246ص0هــ(، ج 2422. واآلمـدي، ) 220ص2انظر: السرخسـي، )ب.ت(،ج  (2)
 . 43-40هـ(، ص2423)

 .53-53هـ(، ص2425. واألشقر، )49-43انظر: امليداني، )ب.ت(، ص (0)

 .49. وامليداني، )ب.ت، ص53هـ(، ص2395انظر: شلتوت، ) (3)



  

وهذا هو احلال مع بقية  عن طريق حساب اجلّمل لعدم قيام دليل عليه كما مر من قبل.
 احلسابات اليت تعتمد حتويل احلروف إىل أرقام مع االفتقار إىل دليل يرّجح هذا التحويل.

 اإلعجاز العددي يف ميزان اللغة العربية :املطلب الثامن

ه نزل بلساٍن عربي امل مع القرآن الكريم، كونللغة العربية أهميتها البالغة يف التع
على هذه احلقيقة، وبالتالي فال بّد من وزن ما  اآليات اليت تدّل مبني، وقد ذكرت سابقًا

ن األصول يأتي به الناس من تفسريات وتأويالت يف ميزان اللغة لتكون مع غريها م
و إال ُرّدت. ويف دراسة ، فإن وافقت ما عرف من اللغة ُقِبلت حكمًا على هذه األقوال

وسأحتّدث فيه  اإلعجاز العددي ومعرفة ما يقبل منه وما يرّد كان ال بّد من هذا املبحث.
 عن ذلك من خالل النقاط اآلتية:

 عدد حروف اللغة العربية:مسألة: 

من املعروف أّن حروف اللغة العربية هي: ا، ء، ب، ت، ث، ج،  ، خ، د، ذ، ر، 
 ، و، ي.ـ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، هز، س، ش، ص، ض، ط، ظ

هي مثانية  فقال بعضهم: ،روفهذه احليف عدد اختلفوا علماء اللغة إال أّن 
هي تسعة وعشرون. وسبب االختالف هو اختالفهم يف  :وقال آخرون ،وعشرون حرفًا

  ؟اهلمزة واأللف، أهما حرف واحد أم حرفان

سعة وعشرون حرفًا: اهلمزة واأللف فأصل حروف العربية ت ..." :(1)قال سيبويهف
حروف العربية تسعة ": "سر الفصاحة"يف  (3)قال ابن سنان اخلفاجيو ،(0)"واهلاء...

                                                 
ن بن قنرب، موىل احلارث بن كعب، أخذ الّنحو عن اخلليل، وغـريه. قيـل   سيبويه: هو عمرو بن عثما (2)

عن كتابه يف الّنحو: من أراد أن يعمل كتابًا كبريًا بعد كتاب سيبويه يف الّنحو فليستحِي. تـويف سـنة   
 [720هـ(، ص2405. وابن خلدون،)32هـ(، ص2426]انظر: ابن النديم، ) هـ يف فارس.279

 .424ص0ج هـ(،2327سيبويه، ) (0)

هــ، أخـذ األدب عـن أبـي العـالء      403هو عبد اهلل بن حممد بن سعيد بن سنان احلليب، ولد سـنة   (3)
ــويف ســنة     ــوان شــعر، ت ــه: ســر الفصــاحة، ودي ــري، ل ـــ.496املع ــتيب، )ب.ت(،  ه ــر: الك ]انظ

 [004-002ص0ج



  

 .(0)وهوقول الزخمشري يف املفّصل .(2)" وعشرون حرفًا

  .(3)"هي مثانية وعشرون حرفًا" وأما املربد فقد تبنى الرأي اآلخر وقال:

روف مثانية وعشرون حرفًا مع الواو واأللف واحل..." :فقال ابن منظور وأما
 .(4)"والياء، وتتم باهلمزة تسعة وعشرون حرفًا

نتج هذا االختالف يف عدد احلروف عن اختالفهم يف اهلمزة أهي حرف مستقل أم 
 .أّن األلف واهلمزة حرف واحد

 إىل  من ذهب الفهم يف حتديد خمرجها، فمن علماء اللغةالختأواًل وإمنا اختلفوا فيها 
واهلمزة يف اهلواء مل ": (5)اخلليل بن أمحد ة كحروف املد )ا، و، ي(، قالأنها جوفية هوائي

واهلمزة "قال ابن منظور: . ومنهم من ذهب إىل أّنها حلقية، (6)"يكن هلا حيز تنسب إليه
كاحلرف الصحيح، غري أّن هلا حاالت من التليني واحلذف واإلبدال والتحقيق َتعتّل، 

، (7)"باألحرف املعتلة اجلوف، وليست من اجلوف، إّنما هي حلقية يف أقصى الفمفأحلقت 
بن أمحد الذي قال ا، بل إّن اخلليل ، وتبعه على ذلك مجهور العلماء(3)وبهذا قال سيبويه

وأما اهلمزة فمخرجها من أقصى احللق " :بأّن خمرجها من اجلوف قال أيضًا يف معجمه
نها النت فصارت الياء والواو واأللف من غري طريقة مهتوتة مضغوطة فإذا ُرّفه ع

                                                 

(2) 24/4/2407 http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?p=20871  
 .465هـ(، ص2422الزخمشري، ) انظر: (0)
 .290ص2انظر: املربد، )ب.ت(، ج (3)

 .22ص2ج  )ب.ت(، ابن منظور (4)

هـ، أول من اسـتخرج علـم   222هو اخلليل بن أمحد بن عمر البصري الفرهودي األزدي، ولد سنة  (5)
العروض ووضـع كتـاب العـني، وهـو معجـم رتـب فيـه احلـروف حسـب خمارجهـا، تـويف سـنة             

 .[324ص0م(، ج2979. والزركلي، )270ص2م(،ج2963: ابن خلكان،)هـ.]انظر275
 .53ص2هـ(، ج2429الفراهيدي، ) (6)
 .22ص2ابن منظور)ب.ت(،ج (7)

 .543ص3هـ(،ج2327انظر:سيبويه، ) (3)



  

 .(2)"احلروف الصحا 

وثانيًا ألّنها ُتسهل يف كثري من األحيان نظرًا لصعوبة لفظها، فتلفظ ألفًا أو واوًا أو 
 . (0)قريش وأهل احلجازياًء، والتسهيل هو لغة 

 :(3)تنيوعند تتبع تاريخ هذه املسألة جند أّن األلف مرت مبرحلتني تارخيي

كانت األلف يف األصل تطلق على األلف، أو ما عرف يف مرحلة  املرللة األوىل:
، والرمز "الوقفة احلنجرية"، أي ذلك الصوت الذي مسي حديثًا "اهلمزة"متأخرة باسم 

ومعنى هذا أّن ما كان يسمى يف تلك األصلي هلذا الصوت ) ا (، بدون رأس العني )ء(، 
، "الفتحة الطويلة"ن يدّل على األلف املدية، أو ما مسي حديثًا بـمل يك "األلف"الفرتة بـ

وإّنما كان ، بشكل خاص املؤكد أّنه مل يكن لأللف املدية رمز يف اللغة العربية يدّل عليهاو
 .صوتني خمتلفنيرمز واحد يدّل على 

 ويف هذه املرحلة التارخيية كِتبت اهلمزة بطريقتني:

 ت هلجتهم حتقيق اهلمزة يف كّل حال كانوا يكتبونها طريقة أهل التحقيق، فمن كان
ومن املهم هنا بصورة األلف أينما وقعت وأيًا كانت حركتها، مثل: شيأ، يستهزأون...

اإلشارة إىل أّن هذه الطريقة مل تستعمل يف الرسم العثماني ومل ترد يف أي من املصاحف 
 .(4)رضي اهلل عنه –مسعود العثمانية، وذكر بعضهم رؤيتها يف مصحف عبد اهلل ابن 

  طريقة أهل التسهيل، وهي كتابة اهلمزة على صورة احلرف الذي خيلفها عند
، كتها نفسهارالتسهيل، والذي يتحّدد حبسب نوع احلركة اليت تسبق اهلمزة، أو حسب ح

 .(5)مالئكة...وهذه هي الطريقة املّتبعة يف الرسم العثمانيمثل:مؤمن، 

                                                 

 .50ص2هـ(، ج2429الفراهيدي، ) (2)
 .097هـ(، ص2405انظر: احلمد، ) (0)
 .30-29م(، ص2993انظر: بشري، ) (3)

 . 096-095هـ(، ص2405احلمد، )انظر:  (4)
 .099-097هـ(، ص2405انظر: احلمد، ) (5)



  

 .(2) أول الكلمة فقد كانت تكتب على صورة األلف دائمًاوأما اهلمزة الواقعة يف

، من املعروف أّن العرب قدميًا مل يهتّموا برموز حركات األصوات املرللة الثانية:
عندما دعت احلاجة إليه يف  (3)على يد أبي األسود الدؤلي (0)علم الضبطوإّنما نشأ 

، الذي وضع (4)د اخلليل بن أمحدعلى ي هذا العلم تطور، وأواخر عهد اخللفاء الراشدين
رموز احلركات املعروفة اليوم )الفتحة والكسرة...(، ووضع كذلك رمزًا للهمزة مييزها 

لقرب خمرج  )ء( عن األلف املدية، وهو رأس العني، ويقال أّنه اختار رمز رأس العني
 .(5)ةليدّل على األلف املدّي (وترك الرمز القديم )ا ،اهلمزة من خمرج العني

، بالنظر يف هاتني املرحلتني يتبني أّن اهلمزة واأللف كانتا على الدوام صوتني خمتلفني
اهلمزة، ": (6)قال ابن يعيش. يف حاالت معينة اشرتكتا يف الرمز مدًة من الزمنما هولكّن

 ،ويقال هلا األلف، وإّنما مسوها األلف ألّنها تصور بصورة األلف، فلفظها خمتلف
 . (7)"أللف اللينة واحدةوصورتها وصورة ا

ووجدت من املعاصرين من صّحح القولني، فربأيهم أّن اهلمزة واأللف حرف 
 .(3)واحد باعتبار األصل والتسمية، وحرفان من حيث تقسيماتهما وأحكامهما

                                                 

 .323-320هـ(،ص2405انظر: احلمد، ) (2)
علم الضبط: هو علم يعرف به ما يعرض للحرف من حركة أو سكون أو شّد أو مّد أو غري ذلك.]  (0)

 [.0هـ(، ص2379حميسن، )
وأسلم يف حياته ومل يره، مسع من  -–درك النيب أبو األسود هو ظامل بن عمرو، قاضي البصرة، أ (3)

تـويف يف   -رضـي اهلل عنـه  -، وضع النحو بإشـارة مـن علـي    -رضي اهلل عنهم-عدد من الصحابة
 [32هـ(، ص2427طاعون اجلارف بالبصرة، سنة تسع وستني.]انظر: الذهيب، )

 .7-3هـ(، ص2379انظر: حميسن، ) (4)

 .09-03م(، ص2993انظر: بشري، ) (5)
ابن يعيش: هو يعيش بن علي بن يعيش، أبو البقاء، موفق الدين األسدي، كان ظريفـًا حنويـًا، مـن     (6)

ــنة        ــب س ــويف يف حل ــوكي، ت ــريف املل ــر  التص ــل وش ــر  املفص ــه: ش ــر:  643كتب ـــ. ]انظ ه
 [026ص3م(، ج2979الزركلي،)

 .206ص 22ابن يعيش، )ب.ت(، ج (7)
 www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?p=20871)3(   

http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?p=20871


  

نظر، فنحن يف زمن متكنا فيه من خالل تشريح أعضاء الكالم فيه هذا الكالم و
من التحقق من خمرج اهلمزة بأّنه احللق، ومن خمرج  ومعرفة بعض األعضاء كاحلنجرة،

، وعرفنا أّن بينهما اختالفًا يف الصفات؛ فاهلمزة شديدة واأللف (2)األلف بأّنه اجلوف
 املدية رخوة، فكيف لصوتني اختلفا خمرجًا وصفًة أن يكونا حرفًا واحدًا ؟!

ّجحوا كون حروف ، ورويؤيد هذا أّن كثريًا من علماء اللغة رفضوا كالم املربد
أما إخراج أبي العباس اهلمزة من مجلة " :(2)قال ابن جيناللغة تسعة وعشرين حرفًا. 

احلروف واحتجاجه يف ذلك بأّنها ال تثبت صورتها فليس بشيء. وذلك أّن مجيع هذه 
واعتدادها ملا كانت موجودة يف اللفظ الذي هو قبل اخلط، احلروف إّنما وجب إثباتها 

. (3)"ودة يف اللفظ كاهلاء والقاف وغريها، فسبيلها أن تعتّد حرفًا كغريهاواهلمزة موج
والصواب ما ذكره سيبويه وأصحابه من أّن حروف املعجم تسعة " وقال ابن يعيش:
، أّوهلا اهلمزة وهي األلف اليت يف أّول حروف املعجم، وهذه األلف هي وعشرون حرفًا

واوًا، وياًء أخرى على مذهب أهل احلجاز يف صورتها على احلقيقة، وإّنما كتبت تارة 
وإذا ": (5). وقال د.كمال بشر(4)"التخفيف، ولو أريد حتقيقها مل تكن إال ألفًا على األصل

تغّير اهلمزة نطقًا كذلك، كما يف حالة التخفيف مثاًل،  كان املرّبد يعين بعبارته السابقة
ا ثبت ة وذلك أمر مقرر وثابت...وإذهلج فنحن ندفع هذا الظّن بأّن التخفيف يف اهلمزة

أّن التخفيف هلجة وجب علينا حينئذ أن ننظر إليه يف إطار هذه اللهجة وحدها ال يف إطار 
 .(6)"اللغة بعامة...

                                                 

 .246-253م(، ص2995انظر: البياع، ) (2)
هـ، من أهم مصنفاته: سر صـناعة  390أبو الفتح عثمان بن جين املوصلي، رومي األصل، تويف سنة (0)

هــ(،  2334) لسـيوطي، . وا043ص.3م(،ج2963) اإلعراب، واخلصائص. ]انظر: ابن خلكـان، 
 [230ص0ج

 . 43ص2هـ(، ج2423ابن جين، ) (3)

 .206ص22ابن يعيش، )ب.ت(، ج (4)

د. كمال بشر: باحث مصري، من علماء اللغة املعاصرين، وأستاذ جامعي يف دار العلوم، له كتـاب  ( 5)
 [247م(، ص2995]البياع، ) م(، وكتاب علم األصوات العام.2993بشري، )

 .00م(، ص2993بشري، ) (6)



  

ية، إذ ستختلف نتائج احلسابات القرآنتناقض يظهر يف ويرتتب على هذا اخلالف 
(، وكّل من القولني سينقض 03( عن نتائج من يعتمد أّنها )09من يعتمد أّن احلروف )

( سينقض النتائج 09أّن ترجيح أّنها )كما  النتائج اليت ُيتوّصل إليها باعتماد القول اآلخر.
وهذا من األسس املعتمدة يف احلساب يف  ،األلف واهلمزة حرفًا واحدًا اليت اعترب فيها

 جرار:  مركز نون حيث يقول أ.بسام

ساب اجلّمل هو )واحد(، وهو أيضًا قيمة حرف معلوم أّن قيمة حرف األلف يف ح"
اهلمزة. وحنن نعتمد دائمًا الرسم العثماني للمصحف يف إحصاء احلروف، ويف حساب 
اجلّمل أيضًا. وحلرف اهلمزة يف اجلّمل ترتيب خاص، فإّن قيمة اهلمزة ال ختتلف باختالف 

فردة أو على ألف احلرف الذي ترسم عليه، فقيمتها )واحد( بغض الّنظر عن رمسها من
  (2)"أو على واو أو على ياء...

من الذي وضع هذا الّنظام اخلاص للهمزة يف حساب ا ال بّد من التساؤل: وهن
ومل يكن للهمزة اجلّمل؟ وعلى أي أساس وضع ما دام أّن املعتمد هو الرسم العثماني، 

)األلف أو  ليه، إّنما الذي كان يكتب هو احلرف الذي هي عرمز يف الرسم يدّل عليها
، فالكالم هنا متعارض، ّن رمز اهلمزة قد مّت اخرتاعه الحقًاأ . وكما بينُتالواو أو الياء(

، ألّن هذا احلرف الذي كتبت عليه لرسم العثماني وجب عّد اهلمزة معفإذا كان املعتمد ا
مما يتعارض خمالفة للرسم  دائمًا فهذهف لوإذا مّت عّدها مع األ .هو املذهب يف كتابتها فيه

  .املعتمدة مع قواعد العّد

أضف إىل ذلك سؤااًل عن مصري اهلمزات اليت كتبت منفردة، ومل تكتب على أي 

، حيث كتبت اهلمزة بني الزاي والواو [23 ]البقرة: (ائ ) حرف كان، مثل:

أي أّن اهلمزة يف مثل هذه  .حيث ُكتبت بني الباء والواو [42 ]البقرة:   (ڃ) وكلمة
اهلمزة العمل فيه على حذف ألّن ت مل يكن هلا صورة ظاهرة يف الرسم العثماني الكلما
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 :(2)اآلتيةالعامة يف احلاالت 

 .إذا كانت مفتوحة وبعدها ألف كـ)مآب( .2

  .أو مضمومة وبعدها واو كـ)بدءوكم(  .0

 .بئيس(أو مكسورة وبعدها ياء كـ) .3

 كانت مفتوحة بعد ألف كـ)نساءكم(.إذا  .4

وإذا أردنا النظر يف مذاهب  خمالفة لقاعدة اتباع الرسم.احلاالت  يف كّل هذهفعّدها 
 من خالف يف رسم بعض الكلمات. أّن من العلماء ذالف، إالرسم الزدادت مساحة اخل

آدم، متكئني، بدءوكم...  :مثل الكلمات زيادة على ذلك أّنهم اختلفوا يف احملذوف من
  على نتائج احلساب.الكبري الطبع له أثره ،  وهذا ب(0)أهي اهلمزة أم احلرف الذي يليها

، فهذه الكلمة يف الرسم العثماني "بدءوكم"زيد من التوضيح خذ مثاًل كلمة مل
؛ ألن اهلمزة ال صورة هلا، وصورة اهلمزة )ء( اخرتعت فيما بعد، (3)تكتب هكذا )بدوكم(

على اعتبار أن وعليه فإن مّجل الكلمتني سيختلف بقيمة )واحد( زيادًة أو نقصًا. هذا 
 قيمة اهلمزة واحد يف كل األحوال كما ذهبوا إليه. 

ولكن قد علمنا من النقل السابق أن علماء الرسم اختلفوا يف احملذوف من مثل هذه 
الكلمات أهي اهلمزة أم احلرف الذي يليها؟ وعليه فإذا كانت الواو املرسومة يف كلمة 

 - وفق قواعد اإلحصاء عندهم -ا يقتضي )بدوكم( هي صورة اهلمزة والواو حمذوفة فهذ
 أن يكون مجل هذه الكلمة على النحو اآلتي: 

 بــــ       د         و        كـــ         م

   0         +4      +2        +02         +42     =67 

وأما إذا كانت الواو املرسومة يف كلمة )بدوكم( هي صورة الواو واهلمزة حمذوفة 
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 يقتضي أن يكون مجل هذه الكلمة على النحو اآلتي:  فهذا

 بــــ       د         و        كـــ         م

   0        +4        +6      +02         +42    =70 

ولكن يفهم من خالل قواعد اإلحصاء عندهم أنهم حيسبون كليهما: الواو واهلمزة، 
 ى النحو اآلتي: وهذا يقتضي أن يكون مجل هذه الكلمة عل

 بــــ       د          ء          و        كـــ         م

   0         +4        +2       +6        +02        +42    =73 

خارج عن قولْي علماء  -وهو املعتمد عندهم-مع العلم أن هذا الوجه الثالث 
 !!(2)الرسم: الراجح واملرجو 

الكلمات يف مجيع  ا أخذنا كّليف موضع واحد، فإذ هذا كله يف مثال واحدو
 !!مواضعها فسوف يكون الفرق كبريًا جدًا

 يف احلساب مبا يأتي: اختيارهم طريقتهميعلل أ. بسام و

عن احلرف يف أصل حساب اجلّمل ميكن أن حتسب اهلمزة )واحدًا( بغض النظر " (أ
رمست بقيمة احلرف الذي الذي رمست فوقه، وهناك جمال ألن حتسب 

)أصل( ومن أين جاء؟! وكيف الـأين هذا  . وهنا ال بّد من السؤال:(0)"فوقه
افة كما كان دائمًا يف الثق–من كونه جمّرد أداة تعليمية أو فنية اجلّمل  انتقل حساب

الركن األساس لإلعجاز العددي يف القرآن "صبح إىل أن أ -العربية واإلسالمية
 . (3)"الكريم

 ؤلني:وهنا ال بّد من تسا

إن كان له علماء –؟ أهم علماء حساب اجلّمل "اجملال"من الذي قال بهذا  -2

                                                 

 .62هـ(، ص2402) انظر: الضباع، (2)

(0) http://www.islamnoon.com/ijazresearches.htm25/4/2407. 
(3)  http://www.islamnoon.com/ijazresearches.htm25/4/2407. 



  

 متخصصون؟ أم هو جمّرد احتمال؟ 

 فإن كان من علماء حساب اجلّمل من قال بذلك فهلّم قوهلم. 

 وإن كان احتمااًل فهل هو احتمال قديم أم حادث؟

وحينئذ نعود إىل النقطة فإن كان احتمااًل قدميًا فقد وجب أن يكون منصوصًا عليه، 
 اليت قبلها.

 ."مغرق يف القدم"مل ُيقبل ألّنهم قالوا: حساب  وإن كان احتمااًل حادثًا

االحتمال لو سّلمنا كونهما جمالني أو احتمالني جائزين فاعتمد بعض الباحثني  -0
األول واعتمد آخرون االحتمال الثاني، فإّن نتائج األول ستضرب نتائج الثاني، 

 ة الطعن يف نتائج اجلميع.واحملصل

هذا مع مالحظة الفرق الكبري بني حساب اهلمزة ألفًا، وحسابها ياًء أو واوًا، فمثاًل:  -3
 كلمة )أولئك(:

 53=02+2+32+6+2حتمال األول =حسب اال 

 67=02+22+32+6+2حسب االحتمال الثاني =

 9=53-67والفارق= 

 هذا الفرق يف كلمة واحدة يف موضع واحد!!

( نكون قد اعتمدنا الوجه الذي يوّحد القيمة واحد)حنسب اهلمزة بقيمة عندما " (ب
 ،. والسؤال الذي يطر  نفسه ما الفائدة من هذا التوحيد(2)"لفظًا وكتابة

إما لالختالف بني اللفظ واخلط،  واخلالف واقع يف كثري من احلسابات األخرى؟
 .نفسها وإما لالختالف بني مذاهب الرسم

صدقية هذا املسلك، وهذا ال  الل استقراء األلفاظ القرآنيةرجح لدينا من خ" (ت
مينع أن ينبين على االحتمال الثاني نتائج أخرى؛ فالقرآن الكريم كالم اهلل الذي 
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. (2)"دة اليت تقيم احلجة يف كّل حنيال تنقضي عجائبه، وهو املعجزة اخلال
 يف موضوع االستقراء.على هذه النقطة الكالم وسيأتي 

 :ترتيب حروف اللغة العربيةمسألة: 

ني من هذه الرسالة فقد اعتمد بعض الباحثني كما سبق وأن وضحت يف الفصل الثا
يف اإلعجاز العددي على ترتيب حروف اللغة العربية، وإعطائها قيمة حبسب ترتيبها، 
فالرتتيب األجبدي اعُتِمد يف حساب اجلّمل، وكان ممن اعتمده أ. بسام جرار وأعطى د. 

 ... (0)قيمًا للحروف حبسب الرتتيب اهلجائي،يف بعض األحيان  قبطين

هو ترتيب اجتهادي ذوقي، وكان لكل من  والواقع أّن ترتيب حروف اللغة العربية
علماء العربية رأي يف ترتيبها، ومل ينكر أحدهم على اآلخر ترتيبه، فكلها تعترب صحيحة، 

  ما دامت تذكر كّل احلروف. ومن هذه الرتتيبات:

ومّر يف ذلك التعريف أّنه ترتيب مغرق يف وقد سبق التعريف به،  :الرتتيب األجبدي (2
أجبد "، ال يعرف واضعه، وإن ذكرت يف وضعه عدة أقوال، فقيل إّن القدم

أمساء ستة نفر هم الذين وضعوه حسب أمسائهم، وقيل هي  "هوز..قرشت
من هذه األقوال مل أمساء ملوك من ملوك مدين، وقيل غري ذلك، إال أّن أيًا 

غربي، وبينهما اختالف يف ترتيب شرقي واملن امل. وهناك نظامان أجبديا(3)يثبت
 كما سبق أن بينت.احلروف

وضع يف اإلسالم، بل وقيل إّنه وضع يف عهد النيب وهو ترتيب  الرتتيب اهلجائي: (0
– (4) ،،و قيل أّن هذا اهلجاء أنزل على آدم، وقيل هود، وقيل على إمساعيل 

وفيه ، حبسب املتشابه منها د فيه على أشكال احلروفاعتِمو. (5)وقيل غري ذلك
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 :يف املشرقي هي، ف(2)خالف أيضًا بني أهل املشرق واملغرب

ق، ، ف، غ، ع، ظ، ط، ض، ص، ش، س، ز، ر، ذ، د، خ،  ، ج، ث، ت، أ، ب 
 .ك، ل، م، ن، هـ، و، ي

ز، ط، ظ، ك، ل، م، ن، ص، ويف املغربي: أ، ب، ت، ث، ج،  ، خ، د، ذ، ر،  
 ض، ع، غ، ف، ق، س، ش، هـ، و، ي.

كانتا ال تزاالن يف زمن وضعه  ونالحظ أّنه مل يفصل بني اهلمزة واأللف؛ ألّنهما
 .(0) يف الرمزمشرتكتني

اهلمزة واأللف "رّتبها سيبويه على النحو اآلتي:  الرتتيب حسب خمارج احلروف: (3
اء والكاف والقاف والضاد واجليم والشني والياء واهلاء والعني واحلاء والغني واخل

والالم والراء والنون والطاء والدال والتاء والصاد والزاي والسني والظاء والذال 
رتيبًا يل بن أمحد الفراهيدي، تاخلل ، ووضع(3)"والثاء والفاء والباء وامليم والواو

، العني"عنده: وهي  ،"العني" كتابه ترتيبها يف املخارج، وجعلللحروف حسب 
واحلاء واهلاء، واخلاء والغني والقاف والكاف واجليم والشني والضاد والصاد 
والسني والزاي والطاء والدال والتاء والظاء والذال والثاء والراء والالم والنون 

 اهلمزة" :عند اخلفاجي وهي ،(4)"واأللف والفاء والباء وامليم والياء والواو

م احلاء والغني واخلاء والقاف والكاف والضاد واجليواأللف واهلاء والعني و
ني والياء والالم والراء والنون والطاء والدال والتاء والصاد والزاي والسني والش

هلمزة ا"وهي عند ابن جين:  .(5)"ولواوالظاء والذال والثاء والفاء والباء وامليم وا
كاف واجليم والشني والياء واأللف واهلاء والعني واحلاء والغني واخلاء والقاف وال
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 والسني والظاء والضاد والالم والراء والنون والطاء والدال والتاء والصاد والزاي
  .(2)"والواووالذال والثاء والفاء والباء وامليم 

ولو  فهذه ترتيبات اجتهد يف وضعها علماء اللغة، ولو تقصيت املزيد منها لوجدت،
مثل هذا أن متغري يف ألمر ، فكنكر عليه أحد ذلكمل يجاء أحدهم اليوم برتتيب جديد 

 اإلعجاز العددي يف القرآن!؟عليه  يكون أساسًا ُيبنى

دام هذه الرتتيبات؛ فقد اعتمد ثّم إّن أصحاب اإلعجاز العددي قد نّوعوا يف استخ
بسام جرار الرتتيب األجبدي، يف حني اعتمد د. قبطين يف بعض األحيان الرتتيب أ.

ي، ونتائج كّل مظاهر اإلعجاز العدد به حولج كّل منهما بنتائجه اخلاصة اهلجائي، وخر
بإمكان كلٍّ منهما أن خيرج بنتائج متنوعًة تنّوع  ، كما أّنللرتتيب املعتمد منهما تتغري تبعًا

لحسابات القرآنية، وما ترتيبات احلروف. فأي تلك الرتتيبات يأتي بالنتائج الصحيحة ل
ا نعتمد أحد تلك الرتتيبات دون غريه؟! وإذا ُوِجد املرجِّح الذي جيعلن هو الدليل
ذلك الرتتيب الذي  يف القرآن الكريم أميف أهو سيكون اإلعجاز  بأي شيءفألحدها، 

 نتائج احلسابات القرآنية؟؟بنيت على أساسه 

 تاء التأنيث وهاء التأنيث:مسألة: 

د عِرفت يف وق، دة املعنىمن املعروف عند العرب أّن زيادة املبنى تدّل على زيا
يف نهاية التأنيث وهي تاء تزاد تاء  منهامعاني الكلمات، زيادة العربية حروف خاصة ب

  .(0)يهابهدف زيادة معنى التأنيث عل مةالكل

 "ُثّم"وهي لغات يف  "رّبت"و "مّثت"وقد تلحق تاء التأنيث باحلرف كما يف 
، وهي تلزم الفعل إذا تقّدم "التلميذةجنحت "املاضي كما يف تلحق بالفعل . و"ُرّب"و

عليه االسم، أما إذا تأخر االسم؛ فإّن الفعل يذكر ويؤنث وفق تفصيل يبسط يف كتب 
كثرية منها: التفريق بني املؤنث واملذكر مثل  وتلحق باالسم، وتفيد معانَي .(3)النحو
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واملبالغة يف املد  ، "مترة"و "متر"، والتفريق بني املفرد واجلمع؛ مثل "ناجحة"و "ناجح"
 .(2)"رجٌل حّلانة"و "مةرجٌل عاّل"ذّم؛ مثل: أو ال

 إذا كانت تاء التأنيث الساكنة، بقيت كما  كيفية الوقوف عليها، فإّن التاءوأما 
تكون الكلمة مجعًا باأللف فقد . وإذا كانت متحركة، "ْتَحفَظ"و "ْتجنَح"هي حنو: 

 فإن مل تكن كذلك فاألفصح الوقف بإبداهلا . "تلميذات"والتاء؛ فتبقى كما هي، حنو 
يف كتاب  توردوقد  .، وهناك لغة بالوقوف عليها بالتاء"شجره"و "رمحه"هاء، فنقول: 

   (ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ)قوله تعاىل:  ك، من ذلهذه اللغةكلمات تقرأ ب اهلل

 .(0) [12 ]األعراف:

حيث جاء مركز نون يف يف العّد املعتمد األساس وأما سبب دراسيت هذه التاء فهو 
 :يف قواعد اإلحصاء

التاء املربوطة حتصى هاًء، ألّنها مرسومة على شكل هاء، ومما يلفت االنتباه أّن "
 كلمة )رمحة( وردت مرتني يف سورة )مريم(، واحدة منها رمست تاء مفتوحة )رمحت(

وأما الثانية فقد    (پ  ٻ پ  ٻ ٻ)ص )هاء(، وذلك يف اآلية الثانية فلم حت

. ويف    (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ) :02وذلك يف اآلية  مست تاء مربوطة )رمحة(ر
 .(3)"القراءة نقف على )رمحت( بالتاء، و)رمحة( باهلاء

وهو يشري بهذا إىل أّن هذا االختالف إمنا جاء ليتناسب مع إحصاءات احلروف 
 املقطعة يف سورة مريم.

ال بّد من النظر يف ِعّدة ؟ لإلجابة عن ذلك فهل يصح اعتبار كل تاء مربوطة هاًء
 أمور:

عن هذا احلرف الزائد للتأنيث، وإن عنوا احلرف  اختلف علماء اللغة يف التعبري (2

                                                 

 .022-293هـ(، ص2425انظر: يعقوب، ) (2)

 .65-64هـ(، ص2402) انظر: الضباع،. و032هـ(، ص2429انظر: األنصاري، ) (0)
 .33هـ(، ص2422جرار، ) (3)



  

 يف الغالب، وجاء اختالفهم على النحو اآلتي:نفسه 

  (2)، ومن هؤالء سيبويه يف الكتاب"هاء التأنيث"منهم من عّبر عنها بلفظ ،
يبويه مناقشة هلذه املسألة، رمبا لتقدمه، فلم س. ومل أجد عند (0)السيوطي يف املزهرو

يكن النقط قد عرف بشكله النهائي بعد، وبالتالي فلم تظهر مثل هذه املشكلة، فعّبر 
 عنها اعتمادًا على الشكل ولتمييزها عن تاء التأنيث املبسوطة.

 ابن ، و(3)الزخمشري يف املفصل، ومن هؤالء "تاء التأنيث"ومنهم من عّبر عنها بـ
وتاء التأنيث يف االسم املفرد تقلب "فقد جاء يف املفّصل:  (4)يش يف شر  املفصليع

. وقد (5)"، ومن العرب من يقف عليها تاء..."ظلمة"و "غرفة"هاًء يف الوقف حنو 
دافع ابن يعيش يف شرحه عن القول بأّن التاء هي اليت تبدل هاًء يف حالة الوقف 

ّن اهلاء بدل من التاء، أّنها تصري تاًء يف والذي يدل على أ"وليس العكس، فقال: 
، والوصل مما ترجع فيه األشياء إىل أصوهلا، والوقف من مواضع التغيري، أال الوصل

ترى أّن من قال من العرب: هذا بُكر، ومررت ببِكر، فنقل الضمة والكسرة إىل 
ومررت  الكاف يف الوقف فإّنه إذا وصل أجرى األمر على حقيقته فقال: هذا بْكٌر،

، "أبيات"و "بيت"ببْكٍر. وإّنما أبدلوا من التاء اهلاء؛ لئال تشبه التاء األصلية يف حنو 
، مع إرادة الفرق بينها وبني التاء الالحقة للفعل يف "أخت"و "بنت"وامللحقة يف حنو 

. على أّن من العرب من جيري الوقف جمرى الوصل فيقول "قعدت"و "قامت"حنو 
 .(6)"وهي لغة فاشية... "حتهذا طل"يف الوقف: 

–قائمتان -قائمة"ويظهر هذا األمر جليًا عند إحلاق عالميت التثنية حيث يقال: 

وهذا يبني أن قراءة "منبهني -منبهان -منبه"، ولو أّنها هاء لبقيت هاًء كما يف "قائمتني

                                                 

 . 045-044ص0هـ(، ج2327انظر: سيبويه، ) (2)

 .026-024ص0)ب.ت(، ج أنظر: السيوطي، (0)

 .390هـ(، ص2422انظر: الزخمشري، ) (3)

 . 33-32ص9هـ(، ج2327انظر: سيبويه، ) (4)
 .534هـ(، ص2402ا القول: ابن عقيل، ). وانظر ما يوافق هذ32ص9ابن يعيش، )ب.ت(، ج (5)

 .32ص9ابن يعيش، )ب.ت(، ج (6)



  

بينما  حانه.هلا على األصل حلكمة يعلمها سب التاء املربوطة يف حالة الوقف بالتاء هو إبقاء
 ُتقرأ التاء فيه -تعاىل -اهلل  ال جند يف كتاب اهلل العكس، فال جند أي موضع يف كتاب

سبًا دون احلاجة إىل هذا ، واهلل تعاىل قادر على أن جيعل العدد مناوصليف حالة الباهلاء 
 األسلوب أو غريه.

 هما خمتلفتان، نأي أ "هاء تأنيث"و "تاء تأنيث"هناك ّن إ الرأي الثالث فيقول وأما
وهاء  "ت" ويفرق بينهما بأمور خالصتها أّن تاء التأنيث هي اليت تكتب مفتوحة

 .(2)التأنيث هي اليت تكتب مربوطة

دائمًا ال تكون امللحقة يف أواخر األمساء اء التاملالحظة اليت البّد منها هي أّن  (0
عض األمساء مثل بللتأنيث، بل وال تكون زائدة دائمًا، فقد تكون أصلية، كما يف 

هذه احلالة خترج من دائرة اخلالف يف كونها تاء أو هاء، وهذا مثل في ف ،"التوراة"
كل تاء مربوطة هاء، فعلى فرض أّن التاء املربوطة الزائدة أصلها  يتعارض مع عّد

يز يف العد بني األصلية والزائدة، وبني املختلف يف أصلها وبني هاء فال بد من التمي
 أصلها. املتفق على

هاء باعتبار الرسم، عّدها إذا أردنا  حول طرق عّد التاء املربوطة املالحظة الثالثة (3
وقد ، "التاء املربوطة حتصى هاًء، ألّنها مرسومة على شكل هاء "كما ذكر أ.بسام :

كان مبقتضى هذا الكالم أن تعّد اهلمزة املرسومة على الواو واوًا، وأن تعّد اهلمزة 
 لياء ياًء، ولكن هذا مل حيدث، بل عّدوها همزة.املرسومة على ا

 وهذا مثال يوّضح أثر هذه القضايا اخلالفية على العّد:

، (0)"2323= [11 ]الكهف:   (ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ) مّجل" يقول أ.بسام:
( على اعتبار أّن اهلمزة 47مّجل مائة ميكن أن يكون )": نفسها ويقول يف هامش الصفحة

 ."وحنن نعتربها دائمًا همزة"ماية"على اعتبار أّنها "56"ون ، وميكن أن يك"2"قيمتها 

                                                 

 .022-022هـ(، ص2425انظر: يعقوب، )( 2)
 .77هـ(، ص2402جرار ) (0)



  

خمالفة للرسم العثماني، وبالتالي تناقض بني األصول املعتمدة يف  -كما ترى -هذا 
زة حسبما العّد فهم من ناحية اعتمدوا الرسم العثماني، ومن ناحية أخرى عّدوا اهلم

 تلفظ ومبا خيالف الرسم.

قام اليت تساوي مّجل هذه اآلية باعتبار ثالث من القضايا وفيما يأتي ذكر بعض األر
 :-اخلط واللفظ، واهلمزة واأللف، والتاء واهلاء-اخلالفية 

 باعتبار اهلمزة ألفًا، والتاء املربوطة هاًء. 2323ل اآلية =مّج (2

 باعتبار اهلمزة ياًء، والتاء املربوطة هاًء.2327مّجل اآلية = (0

 مزة ألفًا، والتاء املربوطة تاًء.باعتبار اهل0023مّجل اآلية =  (3

 باعتبار اهلمزة ياًء، والتاء املربوطة تاًء.0020مّجل اآلية = (4

هذا غري جمموعة أخرى من األرقام اليت ميكن التوصل إليها بتطبيق حساب اجلّمل 
 فأي هذه األرقام سيعتمد يف احلسابات، وملاذا نعتمده دون غريه؟؟وفق الرتتيب املغربي! 

ن اإلصرار على اعتبارها هاًء ألنها رمست كذلك حتكم مرفوض ليس يف وعليه فإ
 اللغة ما يدعمه، وال يتوافق مع أساليب البحث العلمي النـزيه.

 مكانته ودالالته-العدد تسعة عشر :املطلب التاسع

 العدد تسعة عشر عرب التاريخ:

 اجلماعات،تاريخ حافل باهتمام بعض الفرق والبحث عن داللة العدد مسألة ذات 
فبنوا ، ودالالتهالعدد ب مثاًل كانوا من أقدم اجلماعات اليت اهتمت (2)فالفيثاغوريون

من األعداد، وأّن العدد هو املادة اخلام هلذا العامل،  "مصنوع"فلسفتهم على أّن الكون 
وأّن كل شيء ميكن عده وحسبانه، فال ميكن أن نتصور كونًا بدون عدد، واعتنوا ضمن 

اس بدراسة عدة حماور كاحملدود والالحمدود، والفردي والزوجي، والواحد هذا األس
والكثري...، وطّبقوا ذلك على كثري من التخيالت واملبالغات، وأعطوا بعض األعداد 

                                                 
الفيثاغورية: فرقة فلسفية دينيـة سياسـية تنسـب إىل فيثـاغوروس، الفيلسـوف والرياضـي اليونـاني         (2)

. واحلفـين،  43-37م(، ص2934] سـتيس، )  قبل املـيالد.  497و 572املشهور، عاش بني عامي 
 [2253ص0م(،ج2999)



  

دالالت معينة ومكانة خاصة، فالواحد هو النقطة واالثنني اخلط والثالثة السطح 
ية، والستة احليوية، والسبعة العقل والصحة الصفات الفيزيائواألربعة الصالبة، واخلمسة 

ب هلوى وختيل الفرد، واحلب واحلكمة، والتوحيد بني األعداد املختلفة مرتوك وحْس
وهلذا اختلف الفيثاغوريون فيما بينهم يف داللة بعض األعداد، فمثاًل يقولون أّن العدالة 

ون عددًا يسمح بإحداث هي اليت تساوي بني األشياء، ومن ثم فإّن العدالة جيب أن تك
 0×0املساواة، واألعداد اليت ُتحِدث هذا هي األعداد املربعة، فاألربعة حاصل ضرب 

غري أّن التسعة هي مرّبع  األربعة هي العدالة،وهذا يقيم تساويًا بني األشياء، ومن ثم فإّن 
  ..(2)الثالثة ومن ثم يوحِّد بعض الفيثاغوريون بني العدالة والتسعة

وخاصة احلقائق غري بأكمله ريون إىل تفسري الوجود والفيثاغ سبقفقد ار وباختص
أخذت هذا عن  (3). ثّم إّن األفالطونية احملدثة(0)احملسوسة تفسريًا رمزيًا عدديا

الفيلسوف  (5)الفلسفة اليهودية بهتني اجلماعتني فجاء فيلون كما وتأثرت .(4)الفيثاغورية

                                                 
 .40-39م(، ص2934انظر: ستيس، ) (2)
 .40م(، ص2932انظر: صليبا، ) (0)
األفالطونية: هي فرقة فلسفية دينية تنسب إىل أفالطون وهو فيلسوف يوناني مل حتـدد فـرتة حياتـه بدقـة،      (3)

 025احملدثة هي اليت ظهرت بعد أفلوطني الذي ولـد سـنة   قبل امليالد، و 407-904لكنها تقع يف الفرتة 
 [.263-260ص2م(، ج2999. واحلفين، )323و 243م(، ص2934بعد امليالد. ]ستيس، )

هذا الربط بني األعداد ودالالت معينة خارجة عن داللتهـا العدديـة أدى بالفيثـاغوريني إىل فلسـفة      (4)
نشعر على وجه اليقني بإغراء لربط أكثر خصـائص   فّجة رفضها كثري من الفالسفة، قال هيجل: "قد

الفكر عمومية باألعداد األوىل، فنقول إّن الواحد هو البسيط واملباشر واالثنني االختالف والتوسط 
والثالثة وحدة الواحد واالثنني، وعلى أية حال فإّن مثل هذه الـروابط خارجيـة للغايـة، فلـيس يف     

عن هذه األفكار احملددة، ومع كل خطوة يف هذا املنهج جند أّن مـا  األعداد اجملردة شيء جيعلها تعرب 
هو أكثر تعسفًا هو ارتباط أعداد حمددة بأفكار حمددة ... وعلـى غـرار مـا تفعـل بعـض اجلمعيـات       
السرية يف األزمنة احلديثة فإّن إحلاق أهمية جلميع أنواع األعداد واألرقام واألشكال هو إىل حّد مـا  

لية، لكنه أيضًا عالمة على قصور يف التفكري العقلي. ويقال إّن هذه األعداد ختفـي  فكاهة بريئة وتس
معنى عميقًا وتوحي بقدر من التفكري فيها، ولكن النقطة الرئيسية يف الفلسـفة ليسـت مـا ميكـن أن     
 تفكر، بل ما تفكر فيه بالفعل، واملناخ األصيل للتفكري هو ما جيب البحث عنه يف الفكر نفسه ال يف

، نقاًل عن املنطق األصغر هليجل[. وقال وولـرت  43م(، ص2934الرموز املنتقاة املتعسفة".]ستيس، )
ستيس: "ولقد أصبحت الفيثاغوريـة مـع مزيـد مـن تطـوير نظريـة العـدد نظريـة متعسـفة ال مبـدأ           

 [ 42م(، ص2934هلا"]ستيس، )
م، من أبرز أفكاره حماولة 42ام ق.م، ومات ع02فيلون: فيلسوف يهودي، ولد يف اإلسكندرية، عام (5)

 [2262ص0م(، ج2999شر  التوراة يف ضوء الفلسفة. ]انظر:احلفين،)



  

املقدس باستخدام نظرية العدد، كما وانبثقت عن  اليهودي الذي حاول تفسري الكتاب
اليت اعتربت احلروف رموزًا ألعداد واألعداد رموزًا حلروف،  "احلروفية"هذا االجتاه 

 .(2)وبهذه الفكرة اختلط فكر البهائية
وأّما بالنسبة للعدد تسعة عشر بشكل خاص فقد اعتربه الفيثاغوريون عددًا ذا 

  .(0)ترب العدد تسعة عشر أحد رموز الفلسفة اليهوديةكما ويعمغزى خفيٍّ مقّدس. 
الذي  (4)الباب الشريازي بزعامة (3)ثّم كان هلذا العدد مكانته اخلاصة عند البابيني

 تلك الثقافات ولعب باحلروف وأبرز ما هلا من قيم عددية، وأقام جّل شريعته مزج بني
تساوي يف حساب  "واحد"لمة اه الواحد، وذلك ألّن كعلى العدد تسعة عشر الذي مّس

 .(5)29= 4+3+2+6اجلّمل: )و+ا+ +د( = 

 : (6)قال أبو الفضل

بالواحد  29وللباب حسابات دقيقة ليس هنا مقام تفصيلها، مثاًل عّبر عن العدد "
تطبيقًا على حساب األجبدية، وحباصل ضربه يف نفسه بعدد كّل شيء، وبنى على هذا 

حابه وأبواب كتبه والسنن واآلداب املنسوبة إىل العدد تواريخ أيامه وطبقات أص

                                                 
 .2254ص0م(، ج2999انظر: احلفين،) (2)
 .339ص0سراج الدين، ج (0)
م، 2344-هــ 2062وهي حنلة رافضية أسسها أحد كبار أئمة الشيعة يف إيران سـنة نسبة إىل البابية:  (3)

ضا الشريازي، حتت رعاية االستعمار الروسي واليهودية العامليـة واالسـتعمار   على يد علي حممد ر
اإلجنليزي، وقد قامت على أساس أنه ليس هلل وجود مطلق بأمسائه وصفاته اليت وصف بها نفسـه  

ليبشروا مبظهره  -بزعمهم  -يف كتب أنبيائه بل إن وجوده تعاىل مفتقر إىل مظاهر أمره الذين جاؤوا 
. 35والذي نِسبوا إليه فيما بعـد. ]انظـر: عبـد الـرمحن،)ب.ت(، ص    ي لقبوه ببهاء اهلل  األبهى الذ

 .[7ص0م(، ج2994وسراج الدين، )

، مؤسس فرقـة  م ( 2352-2329)  (هـ2066-2035)علي حممد رضا الشريازي الشريازي: هو  (4)
هوره، مّثا دعى النبوة وأنشـأ  البابية، ولد يف إيران ، اّدعى أّنه الباب الذي اعتقد الشيعة الشيخية بظ

هـ، ثّم ما لبث أن ادعى األلوهية، وادعى شريعة ناسخة جلميع الديانات السابقة. 2062فرقته عام 
 [72-9ص0م(، ج2994. وسراج الدين، )47-35]انظر: عبد الرمحن،)ب.ت(، ص

 .343ص0ج م(،2994انظر: سراج الدين، ) (5)
م، اعتنـق  2344لبايكاني، امللقب بأبي الفضـائل، ولـد سـنة    أبو الفضل: هو حممد بن حممد رضا ك (6)

م، وصار من أبرز دعاتهم، من كتبه: الدرر البهية، احلجج البهية، والفرائد، تويف 2376البهائية عام 
 [433-477م(، ص2994سراج الدين، ) ]انظر: م.2924سنة 



  

 .(2)"طريقته
أّن هذا العدد يساوي جمموع حروف أيضًا ومن أسباب تقديس العدد تسعة عشر 

 .(0)29= 4+6+3+6املهمة يف عقيدتهم: و+ج+و+د=  "وجود"كلمة
ألّن  (حي حروف)اختار مثانية عشرة مبشرًا لدعوته أطلق عليهم  الباب ّنثّم إ

، وبه يتم العدد تسعة 23= 22+3حبساب اجلّمل: ) +ي( =  تساوي "حي" كلمة
 .(3)عشر

وألف كتاب البيان فجعله يف تسعة عشر واحدًا : كّل واحٍد من تسعة عشر بابًا، 
وفيه ينص على أفكاره ومعتقداته الباطلة، ويرّكز فيه على قدسية العدد تسعة عشر، 

وجعل السنة تسعة عشر ، %29ة تساوي فيفرض على أتباعه تسع عشرة ركعة، وزكا
كفارات حتتوي العدد تسعة عشر، كالتكفري عن فرض وشهرًا والشهر تسعة عشر يومًا، 

بعض احملرمات بالتصدق بتسعة عشر مثقااًل ذهبًا، وحتريم الزوجة تسعة عشر شهرًا، 
 !(4)اجلنة عندهم تسعة عشر...، وهكذا وأبواب

 أحدًا يف سفر ولو قدمًا، أو يدخل يف بيت أحد قبل ...ومن جيرب" ومما جاء يف كتابه:
أن يأذن له، أو أن خيرجه من بيته بغري إذنه، أو يطلبه من بيته بغري حق، فيحرم عليه 

يف ذلك فعلى شهداء البيان أن يأخذ زوجته تسعة عشر شهرًا، أو أن يتجاوز عن أمر اهلل 
على أحد فعلى من َعِلم وَيقدر،  عنه مخس وتسعني مثقااًل من ذهب، ومن أراد أن جيرب

 .(5)"ولو كان بعد سنة، أن حيضر ومينعه، ومن مل حيضر حيرم عليه زوجته تسعة عشر يومًا
والذي متّلك مائة مثقال من "فقال يف الزكاة: سيده الباب يف ذلك،  (6)وتابع البهاء

                                                 
 .343ص0م(،ج2994سراج الدين، ) (2)
 .34ص0ج م(،2994انظر: سراج الدين، ) (0)
 .297)ب.ت(، ص عبد الرمحن، انظر: (3)

 .025-296)ب.ت(، ص . وعبد الرمحن،75انظر: حسني وآخرون، )ب.ت( ص (4)

 .293)ب.ت(، ص عبد الرمحن، (5)

املريزا حسني علي النوري املازنداني، املنسوب إىل قرية نور من أعمال مازنـدان بـإيران.   البهاء هو:  (6)
ادعـى األلوهيـة   ، وحاول قتلـه  خالفة البابصبح أزل نازع أخاه  ،م2327 دامللقب بهاء اهلل املولو

كتبـه تـدعو للتجمـع     على عالقة جيدة باليهود، وكانت وكانكسابقه، من كتبه: اإليقان واألقدس، 
. ] انظـر:  دفن بالبهجـة بعكـا  هـ، 2293، قتله بعض أتباع أخيه عام الصهيوني على أرض فلسطني

 [63-53)ب.ت(، ص . وعبد الرمحن،72-9ص0م(، ج2994سراج الدين، )



  

متنعوا أنفسكم عن الّذهب، فتسعة عشر مثقااًل هلل فاطر األرض والسماء، إياكم يا قوم أن 
 .(2)"هذا الفضل العظيم

 عد انقضاء تسعة عشر سنة، كذلك قضيكتب عليكم جتديد أسباب البيت ب"وقال: 
 .(0)"األمر من لدن عليم خبري

 "األقدس"قال يف كتابه يف تشريعاته،  مكانة العدد نفسه 29ضاعفات العدد وكان مل
اهلل عن النساء حينما جيدن الدم،  فاقد ع": -وهو من أهم مراجع البهائية بعد البيان-

، من زوال إىل زوال (3)الصوم والصالة، وهلّن أن يتوضأن ويسبحن مخسًا وتسعني مرة
 .(4)". هذا ما قّدر يف الكتاب إن أنتم من العاملني"سبحان اهلل ذي الطلعة واجلمال"

ية والعدد بني اليهود والبهائيوضح وجود ترابط ما  (5)وتنقل د. عائشة عبد الرمحن
 فتقول:  تسعة عشر

من شرخ البابية يف شرياز خرج بهاء اهلل على معلمه الباب وخان وصيته لصبح "
رته لتحقيق حفر النفق بأيدي اخلائن الدجال وسّخ أزل يف كتاب العهد، بدأت الصهيونية

 مآربها مبقتضى حلف الشيطان بينها وبينه. يف أسفار الكتاب املقّدس بشريات بنيب يأتي
، عكف الكهان احلروفيون من يهود القرن -عليهما السالم -من بعد موسى وعيسى 

العّد باحلروف حبساب أبي جاد ليعلنوا أن املاضي على نصوصها ميارسون فيها لعبة 
عليهم -ليس يف هذه البشريات ما يشري من قرب أو بعد إىل مبعث خامت الرسل "

                                                 

 .352ص0م(، ج2994سراج الدين، ) (2)

 .023)ب.ت(، ص عبد الرمحن، (0)

 .5×29أي  (3)

 .352ص0م(، ج2994سراج الدين، ) (4)

األستاذة اجلامعية والباحثة واملفكرة والكاتبة، ولدت يف مدينة  :د.عائشة عبد الرمحن )بنت الشاطئ( (5)
، وتوفيت يف مطلع كانون األول عـام  2923عام  تشرين الثاني ا مصر يف منتصفدمياط بشمال دلت

م، تركت الكثري من الدراسات األدبية واإلسالمية، منها: التفسـري البيـاني للقـرآن الكـريم،     2993
وتراجم نساء بيت النبوة، والقرآن وقضايا اإلنسان، وحتقيق عـدد مـن املخطوطـات. ]انظـر:أعالم     

 [  www. islamonline.net. و 2/362ملعاصر، روبرت كامبل، األدب العربي ا
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عليه -يهود يثرب يف عصر املبعث، متلقًا حملمد  يف القرن السابع امليالدي كما زعم-السالم
، فكانوا هم الذين بعد هجرته إىل يثرب، ورغبة يف مرضاته ومساملته -الصالة والسالم

وا فيه االعتقاد بأّن أهل الكتاب أخفوا البشارات به اليت جاء بها أنبياء التوراة قّو
البشارات يف الكتاب املقّدس، ال كل  واإلجنيل. ويف عّد احلروفيني أولياء بهاء اهلل أّن

 .(2)"تتعلق بالنيب العربي، وإمنا حددت القرن التاسع عشر موعدًا لظهور النيب اجلديد...

د. أما االهتمام بالعدد تسعة عشر يف القرن العشرين فقد برز أكثر ما برز على يد 
القرآن  ر األعظم املختفي يفسال"رشاد خليفة، الذي اّدعى أن هذا العدد هوحممد 

ى أّن القرآن ال الكريم، والذي هو القاسم املشرتك الذي يقوم عليه الدليل القاطع عل
حروف البسملة، وليس عدد يساوي معلاًل ذلك بأنه ، (0)"ميكن أن يكون من عند البشر

اليت أكدت أّن و-عبد الرمحن عدد أصحاب النار، وقد أثبت الباحثون ومنهم د. عائشة 
البهائية "ومّست دعوته بـ ي يف أذهان الناس بتخطيط مسبقهذا أمر مريب ألق

تدليسه يف كثري من األرقام اليت توصل إليها، وقد اكُتشف بعد ذلك أّن أثبتوا  -(3)اجلديدة
هذا الرجل بهائي، ثّم ما لبث أن ادعى النبوة وبقي على ادعائه إىل أن ُقِتل كما سبق وأن 

 بينت.

لباحثني الذين اعتنوا بالعدد تسعة عشر وبينوا وبعد رشاد خليفة ظهر عدد من ا
 بعض ما اعتقدوا أنه من مظاهر اإلعجاز املتعلقة به كما سبق أن بينت يف الفصل الثاني.

 مبا يأتي: عللوا اهتمامهموقد 

، وبالطبع فهذه ( ٱ ٻ ٻ ٻ   )أّن هذا العدد يساوي عدد حروف البسملة  .2
 عدد احلروف بني اللفظ والكتابة.نقطة يعرتضها ما ذكرته من االختالف يف 

(، وبالتالي فهو 2(، وأصغر عدد وهو )9حيتوي أكرب عدد وهو ) أّن هذا العدد .0

                                                 

. واجلزء األخري من النص هو نقل عن كتاب تاريخ العقيدة والشريعة 92عبد الرمحن،)ب.ت(، ص (2)
 يف اإلسالم للمستشرق اليهودي اجملري جولد تسيهر.

 .7-0، صم(2933انظر: خليفة، ) (0)

 .027-295)ب.ت(، ص انظر: عبد الرمحن، (3)



  

أصغر عدد ميثل كل األعداد، وهنا ال بّدمن السؤال عن الصفر؟ ماذا ميكن 
 اعتباره؟

وهذه أّنه عدد أولي وكبري، فال يسهل إقامة نظام رياضي على مثله من األعداد،  .3
 فة خاصة بالعدد تسعة عشر فهي صفة للكثري من األعداد، مثاًل العددليست ص

 (...؟22229(، والعدد )229)

أّن هذا العدد ذكر يف كتاب اهلل بصيغة رياضية حبتة جمردًا من التمييز أو التعريف،  .4

 ، أمل يذكر بنفس الطريقة؟[21 ]احلاقة:   (ک   )والسؤال ماذا عن العدد 

ر على أّنه ميزات وخصائص للعدد تسعة عشر ليست سوى ذِك مما سبق يتبني أّن ما
أمور مشرتكة بينه وبني عدد ال نهائي من األرقام األخرى. وهذا يفتح الباب أمام كل من 
وجد جمموعة من احلسابات املتفقة يف رقم معني، من إظهاره بصورة العدد الذي له 

لعدد سبعة والعدد تسعة والعدد خصوصية يف النظام احلسابي القرآني، فظهر من يهتم با
هلا مكانة أساسية يف إعجاز  تراثالثة عشر والعدد تسعة وعشرون، كلها وغريها ص

دراسات قام ما دام أّن هناك القرآن الكريم، ومن املؤكد ظهور املزيد من مثل هذه األر
للغوية صول امن املناهج املرتكزة على األوالتحرر سائرة على نفس املنوال من االنفالت 

وخاصة أّن األنظمة املبنية على العدد أنظمة ممكنة التقليد، أي أّنها ليست  والشرعية.
، ولو أراد أي إنسان كتابة نّص يعتمد على نظام عددي معني فسيفعل، من األمثلة معجزة

 :(2)على ذلك العبارات التالية واليت رغم عدم صحة معانيها إال أّن هلا أنظمة عددية

 ألفات 3حرفًا منها  29فيها        ة شعب اليهود      القدس عاصم 

  ألفات 4حرفًا منها  29أرض فلسطني أرض امليعاد            فيها 

         ألفات 5حرفًا منها  29فيها         إسرائيل عاصمتها القدس 

 العدد تسعة عشر يف القرآن الكريم: 4434942

                                                 

. نقاًل عـن كتـاب تسـعة عشـر ملكـًا لألسـتاذ       74هـ(ص2400انظر هذه اجلمل وغريها: حممود، ) (2)
 حسن ناجي.



  

 ڃ ڃ ڃ): ة واحدة يف قوله تعاىلورد العدد تسعة عشر يف القرآن الكريم مر

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک   ڎ ڎ ڈ ڈ ڍ ڌ ڌ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڃ چ چ چ چ

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

 .[42 - 12 ]املدَّثر:(   ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى

فقد قسم أ. بسام جرار هذه اآلية، عشر على  اعتمد القائلون بتميز العدد تسعة
  قال:إىل فريقني ف مفسري هذه اآلية

 29يؤكد أن التسعة عشر هم الزبانية حراس جهنم وعددهم  الفريق األول:"
 . وهم مالئكة وليس املراد حروف البسملة

 -   (ڎ ڎ ڈ) -قصر اآلية الثالثني من سورة املدثر وهي  الفريق الثاني:
 ،واحلق أن كال الفريقني قد أصاب يف ناحية ،حرفًا 29ددها على حروف البسملة وع

، فاآلية الثالثون من املدثر كما تشري إىل الزبانية التسعة واجلمع بني الرأيني هو الصواب
 .(2)"عشر فهي تشري أيضا إىل البسملة وحروفها التسعة عشر

 :حباجة إىل إثارة النقطتني اآلتيتني وهذا التقسيم

ر داللة اآلية ام أيًا من القولني إىل أصحابه، فَمن ِمن املفسرين قصمل ينسب أ. بس  (2
 على حروف البسملة؟!

، فإّن املقصود بالضمري يف كلمة "الضمري يعود ألقرب مذكور"جريًا على قاعدة   (0

هو جهنم، فكيف ميكن التسليم بأّن اآلية تدل على حروف البسملة، وما (   ڎ)
. هل هذه مجلة "لى نار جهنم حروف البسملةع"مجلة: هو املعنى املقصود من 

 صحيحة؟ وعلى ماذا ميكن أن حتمل؟

الطربي وابن كثري والقرطيب  ففي تفسري ؛وقد تناول أئمة األمة هذه اآليات بالتفسري
                                                 

( 14/4/1427 (2http://www.yabeyrouth.com/pages/index1028chtm   
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تسعة عشر  جهنم يلي أمر يعين أّنه .[41 ]املدَّثر:(   ڎ ڎ ڈ)وغريهم أّن قوله تعاىل: 
جت عن قول اجلمهور، مل خترج خروجًا كليًا، بل قيدت وحتى األقوال اليت خر .ملكًا
. قال أبو (2)صنفًا من املالئكة. وقيل: صفًا. وقيل: نقيبًاتسعة عشر قيل: ف "املالئكة"كلمة 
لفصحاء كيف فهموا منه أال ترى العرب وهم ا ،الظاهر ملكًا"يف تفسري اآلية:  (0)حيان

 :قال أبو جهل لقريش (ڈ ڎ ڎ)ملا نزلت  عن ابن عباس أنه يذلك فقد رو
أمسع أن ابن أبـي كبشة خيربكم أن خزنة النار تسعة عشر وأنتم  ،أمهاتكم ثكلتكم
فقال له أبو األشد بن أسيد بن  ؟أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم !الدهم

أنا أكفيكم سبعة عشر فاكفوني أنتم اثنني فأنزل  :-وكان شديد البطش -كلدة اجلمحي 

. إذن (3)"[42 ]املدَّثر: (...ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ) عاىل:اهلل ت
فالعرب قد فهموا ما صرحت به اآلية من التسعة عشر، قبل أن تنـزل اآلية اليت تليها، 

 وأكدت أّن هذا العدد سيكون فتنة.  منها أكدت ما فهموهواليت 

فعن ذلك، جمموعة من األحاديث اليت تبني  - –رويت عن النيب أّنه قد كما 
فقال: ياحممد غلب  - -جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنه قال: جاء رجل إىل النيب 

قال: سألتهم يهود هل أعلمكم نبيكم عدة خزنة « بأي شيء ؟»أصحابك اليوم. فقال: 
أفغلب قوم ": - -قال رسول اهلل  ،- -أهل النار؟ قالوا: ال نعلم حتى نسأل نبينا 

 ؟ علي بأعداء اهلل لكنهم قدال نعلم حتى نسأل نبينا  :فقالوا يسألون عما ال يعلمون
با القاسم كم عدة أ فأرسل إليهم فدعاهم قالوا: يا ،"سألوا نبيهم أن يريهم اهلل جهرة

وقال  ،وطبق كفيه ثم طبق كفيه مرتني وعقد واحدة "هكذا"؟ قال: خزنة أهل النار
فلما سألوه فأخربهم بعدة خزنة أهل  "سئلتم عن تربة اجلنة فهي الدرمك إن"ألصحابه: 

                                                 

 .023ص09. الرازي، )ب.ت(، ج234ص4انظر: الزخمشري، )ب.ت(، ج (2)
هــ، وتـويف   654أبو حيان هو: أثري الدين أبو عبد اهلل حممد بن يوسف األندلسي احلياني، ولد سنة  (0)

هـ، مفسر مقرئ عامل بالنحو والصرف، من مصنفاته: البحر احمليط، وغريب القرآن.]انظر: 745سنة 
 [322-320ص4ني، )ب،ت(، جالعسقال

 .490. الفريوزأبادي، )ب.ت(، ص460ص5هـ(، ج2426أبو حيان، ) (3)



  

أبا  فنظر بعضهم إىل بعض فقالوا: خبزة يا "ما تربة اجلنة ؟": رسول اهلل  النار قال هلم
  .(2)"اخلبز من الدرمك"القاسم. فقال: 

، قال عدد تسعة عشر هو عدة أصحاب النارعلى أّن المجهور املفسرين نص قد و

   (ژ ژ ڑ ڑ ک ک)املالئكة يلون أمرها،  ملكًا أو صنفًا من..." البيضاوي:

ليخالفوا جنس املعذبني فال يرقون هلم وال يسرتوحون إليهم، وألنهم أقوى اخللق بأسًا 
 ."وأشدهم غضبًا هلل

وال خالف بني ": (0)ابن عطيةقال  اخلالف يف ذلك،بعض املفسرين نفى بل و
 .(3)"مجاع أمر زبانيتها العلماء أّنهم خزنة جهنم احمليطون بأمرها، الذين إليهم

على تعلق العدد تسعة عشر  جرار أ. بسام ه من أدلةذكر باإلضافة إىل ما سبق
لتنـزل  –عليها تسعة عشر  -إن انقطاع الوحي وتوقفه عند اآلية  :أواًل" :قال بالبسملة،

وأما القول بأن عليها تسعة  االرتباطوراءها البسملة وفاحتة الكتاب، دليل على هذا 
، تشري بوضو  إىل الزبانية وهم الغالظ الشداد وال ميكن تالؤمهم مع البسملة رعش

الرحيمة فقول ال يصمد أمام النقد والدراسة، فالزبانية مع غلظتهم حمتاجون ككل خملوق 
 إىل رمحة اهلل وإمنا يفعلون ما يؤمرون.

كر البسملة إن آية النمل اليت تتضمن رسالة سليمان عليه السالم واليت تذ ثانيًا:

ہ ) -يف املدثر نفسه  -عليها تسعة عشر  -وهو رقم اآلية  32كاملة قد أخذت الرقم 

 .(ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ

                                                 

. قال الرتمذي: هذا احلديث إمنا نعرفه من هـذا الوجـه. ويف سـنده    4/473هـ(، 2427ابن كثري، ) (2)
[، وأورده األلبــاني يف 027-026ص5جمالــد، وجمالــد هــذا تغــري بــأخرة، الرتمــذي، )ب.ت(، ج

 [332هـ(، ص2425. والدرمك: الدقيق احلّوارى. ]ابن فارس، )3343هـ(،  2402) ،الضعيفة
هو أبو حممد عبد احلق بن عطية األندلسي املالكي، شاعر أديب إمام يف الفقه والتفسـري، ولـد سـنة     (0)

 [27-26هـ(، ص2427هـ. ]انظر: األدنروي، )542هـ، وتويف سنة 432
 .2923هـ(، ص2403ابن عطية، ) (3)



  

واليت تذكر الزبانية  32ورقمها  -عليها تسعة عشر  -ثم إن اآلية التالية  ثالثًا:
 الواردة فيها  -ماذا  -. فإذا اعتربنا كلمة لمةك 53كلمة أو  57باللفظ قد ضمت 

كلمة ويساوي  57هو  32رقم لمة واحدة واسم استفهام وجدنا جمموع كلمات اآلية ك
كلمة وهذا العدد هو  53كلمتني فنجد عدد كلماتها  -ماذا  -، وإذا اعتربنا 3×  29

قد  32، وبهذا فاآلية التالية رقم (2)0×  09لمات فاحتة الكتاب ويساوي ضعف ك
ثم إن من املعلوم أن جذور فاحتة الكتاب يف  ارتبطت بالبسملة وبفاحتة الكتاب معًا.
 .(0)املعجم اللغوي عددها تسعة عشر جذرًا

ودليلنا األقوى والذي حيسم خالف اآلراء هو اعتمادنا على ما قاله  رابعًا:
من أراد أن ينجيه اهلل من الزبانية  -الصحابي اجلليل عبد اهلل ابن مسعود رضي اهلل عنه: 

فيجعل اهلل له من كل حرف منها جنة  -سم اهلل الرمحن الرحيم ب -التسعة عشر فليقرأ 
من كل واحد منهم ، ذكره ابن عطية والقرطيب وهما مفسران ، فقد تساوى عدد الزبانية 

 مع عدد حروف البسملة.

يف املدثر تشري إىل عدد  -عليها تسعة عشر  -إن اآلية الثالثني  وخالصة القول:
 عدد حروف البسملة . وسبب ارتباط آية املدثر بالبسملة هو رؤساء الزبانية كما تشري إىل

اللفظ فلم تتماثل آية املدثر وآية النمل يف  أن اآلية الثالثني يف النمل تذكر البسملة لفظًا
، بل متاثلتا يف الداللة أو املدلول أو املفهوم، كما أن هناك وال يف املعنى والرقم فحسب
 -األنبياء  -: األنعام وعدد كلماتها تسعة عشر مثل 32ها آيات يف سور متعددة رقم

وما يعلم جنود  -القصص. كما أن املقصود بالزبانية رؤسائهم  -األحقاف  -فصلت 
من املدثر، وعليه  32وهي جزء من اآلية رقم  29حيث أن حروفها =  -ربك إال هو 

الكريم بل تناسق عجيب  فإن ما وصلنا إليه من األمثلة السابقة هو أنه ال تكرار يف القرآن

                                                 

أ. بسام هنا جتاهل اخلالف يف عدد كلمات الفاحتة تبعًا للخالف يف اعتبار البسملة آية منهـا أو عـدم    (2)
 اعتبارها.

 وهذا منتقض مبن ال يعّد البسملة آية من الفاحتة، ثم ما دخل اجلذور اللغوية ها هنا. (0)



  

 .)2("ودقة متناهية

 :ويرد على ذلك

 [41 ]املدَّثر:( ڎ ڎ ڈ)لوحي عند اآلية ال ُيسّلم للشيخ استدالله بتوقف ا (2
مل يكن سوى -على اعتبار أّنه أول ما نزل –ألّن أول ما نزل ونزول البسملة بعدها 

حة، روى الصحي اآليات األوىل من السورة، وهذا ما نصت عليه األحاديث
 -  –قال: مسعت النيب  -رضي اهلل عنه- (0)عن جابر بن عبد اهلل"البخاري: 

نا أمشي إذ مسعت صوتًا من فبينا أ"وهو حيدث عن فرتة الوحي، فقال يف حديثه: 
جالس على كرسي بني السماء واألرض،  السماء، فإذا امللك الذي جاءني حبراء

: -تعاىل -ملوني، فدثروني. فأنزل اهلل زملوني ز :فجئثت منه رعبًا، فرجعت فقلت

قبل أن تفرض الصالة وهي    [1 - 2 ]املدَّثر: (ۆ ۆ) -إىل-(   ھ ھ)
وأما اجملموعة الثانية فقد نزلت ردًا على موقف الوليد بن املغرية كما  .(3)"األوثان

 سبق أن ذكرت.

آخر  ًاآن، وخالفنزل من القر ّن هناك خالفًا يف ترتيب أوائل مافإذلك  باإلضافة إىل (0
نزوهلا قبل يف نزول البسملة مع الفاحتة أو  ًاثالث ًايف وقت نزول الفاحتة، وخالف

 .(4)الفاحتة. وإن كان الراجح نزول الفاحتة مع البسملة بعد اآليات األوىل من املدثر

من سورتي النمل واملدثر، فإّن ما  بالنسبة ملا ذكره الشيخ من تساوي رقمي اآليتني  (3
من اآليات األخرى اليت حتمل نفس الرقم ففي كتاب اهلل عشرات اآليات ذكره 

                                                 

(2) http://www.yabeyrouth.com/pages/index1028chtm 

، --د اهلل بن عمرو بن حرام اخلزرجي، من املكثرين من الرواية عـن رسـول اهلل   هوجابر بن عب (0)
 [0/224م( 2979) . والزركلي،2/023هـ(، 2303]انظر: العسقالني، ) هـ.73تويف سنة 

ــر"،       (3) ــك فطه ــاب "وثياب ــرآن، ب ــري الق ــاب تفس ــاري يف الصــحيح، كت ــر: 4905رواه البخ . وانظ
ــقالني،) ـــ(، ج2426العس ــلم، ج4905 ، 634ص9ه ــذي، 262،  267ص22. ومس . والرتم

 .25237ص5. وأمحد، )ب.ت(، ج025ص5هـ(، ج2424)
 .55-52ص2هـ(، ج2402) انظر: السيوطي، (4)



  

 اليت حتمل الرقم ثالثني، فهل هناك عالقة بني تلك اآليات حتديدًا؟ 

، ففي اآلية من سورة بني األرقام والحظ االختالف يف منهج البحث عن العالقة
ظر إىل ذكر البسملة اليت املدثر نظر الشيخ إىل ذكر العدد تسعة عشر، ويف سورة النمل ن

هي تسعة عشر حرفًا، ومل يعد ال حروف اآلية كاملة وال كلماتها، يف حني أّنه عند ذكره 
 تم باآليات املكونة من تسعاآليات األخرى من تلك اآليات اليت حتمل الرقم ثالثني اه
 عشر كلمة، فههنا ثالث منهجيات خمتلفة يف مسألة واحدة.

على  –فال ميكن االستدالل به  -رضي اهلل عنه -(2)ودبالنسبة لقول ابن مسع (4
على العالقة بني البسملة والعدد تسعة عشر، بل هو يؤكد أّن هذا  -افرتاض صحته

العدد هو عدد زبانية جهنم، وال يزيد على أن يبني فضاًل من فضائل البسملة وهي 
 من النطق بها أّنها حتمي من الزبانية، وذلك بربكتها واألجر الذي حيصله املرء

ذكروه يف فضل ذكروا هذا القول الذين ، وحتى أّن املفسرين وابتداء كّل عمل بها
ومل يذكره أي منهم يف تفسري سورة املدثر، كما مل يستدل به أي  (0)فاحتة الكتاب

عالقة بني البسملة والعدد تسعة عشر، بل  إثباتعلى  -وهم أهل العلم -منهم 
 .-تعاىل -ي عدد آخر يف كتاب اهلل تعاملوا مع هذا العدد كأ

والبسملة تسعة .. "ابن عطية فإّنه قد قال:  أ. بسام من تفسري وأما ما أشار إليه (5
أن مالئكة النار الذين قال اهلل : إّن رواية بلغتهم الناسفقال بعض  ،عشر حرفًا

 ،إمنا ترتب عددهم على حروف بسم اهلل الرمحن الرحيم   (ڎ ڎ ڈ)فيهم 
بسم اهلل الرمحن الرحيم فمن  :وهم يقولون يف كل أفعاهلم ،ملكلكل حرف 

قال القاضي أبو حممد عبد احلق رضي  .وباسم اهلل استضلعوا ،هنالك هي قوتهم

                                                 

من مضر، يكنى بـأبي عبـد الـرمحن،     -رضي اهلل عنه -ابن مسعود هو عبد اهلل بن مسعود بن غافل (2)
هاجر إىل احلبشة، وشهد بدرًا، تويف يف املدينـة   من السابقني األولني، أوذي يف سبيل اجلهر بالقرآن،

 .[362ص0هـ(، ج2303، والعسقالني، )27-24هـ(، ص2427]انظر: الذهيب، ) هـ.33سنة 

 .32ص2هـ(، ج2422) .  السيوطي222ص2انظر مثاًل: القرطيب، )ب.ت(، ج (0)



  

 . ونقل القرطيب عنه(2)"العلم وهذه من ملح التفسري وليست من متني :اهلل عنه
 . (0)قوله هذا بعض

 لعلم، فما حال بقية األدلة؟؟ليس من متني ا "الدليل األقوى"فإذا كان 

ژ ژ ڑ )وأما ما ذكره بعضهم يف تفسري اآلية التالية لذكر العدد تسعة عشر: 

فنصوا على أّن كون هذا العدد فتنة للكافرين علماء التفسري  هافقد بين (...ڑ ک ک ک 
ة وإمنا جعل اهلل اخلرب عن عّد" قال الطربي:الستهزائهم بهذا العدد القليل يف نظرهم، 

أنا  :خزنة جهنم فتنة للذين كفروا، لتكذيبهم بذلك، وقول بعضهم ألصحابه
 .(3)"أكفيكموهم

عّدة خزنة جهنم تسعة عشر يف التوراة وأما كونها مما يستيقن به أهل الكتاب فألّن 
فألّن هذا هو موقف املؤمن من الغيبيات اليت  وأما ازدياد املؤمنني إميانًا ،(4)واإلجنيل

، حيث يؤمن بها كما هي من غري تعدٍّ على داللتها يف كتابه -تعاىل – يذكرها اهلل
املراد من الفتنة االمتحان، حتى يفوض املؤمنون حكمة " نقل الفخر الرازي:وتفسريها. 

، وهذا من املتشابه الذي أمروا -سبحانه -التخصيص بالعدد املعني إىل علم اخلالق 
 .(5)"باإلميان به

منهجية املسلم يف التعامل مع األعداد يف كتاب اهلل  بد الرمحنوقد بينت د. عائشة ع
 فقالت:

، فداللته رقمية -تعاىل –حيث جاء العدد يف آيات األحكام أو األخبار من اهلل "
. وحيث جاء يف آيات -آيات األحكام-كسور العدد يف القرآن  حمددة، وبهذه الداللة كّل

                                                 

 .3ص2هـ(، ج2426. والثعاليب، )62ص2هـ(، ج2423ابن عطية، ) (2)
 .222ص2قرطيب، )ب.ت(، جانظر: ال (0)
 .262ص23هـ(، ج2423الطربي، ) (3)
 . والســيوطي62ص29. والقــرطيب، )ب.ت(، ج262ص23هـــ(، ج2423انظــر: الطــربي، )  (4)

 .457ص6هـ(، ج2422)
 .025ص09 الرازي، )ب.ت(، ج (5)



  

بيانية تفيد القلة أو التعدد أو الكثرة، وليس العظة واالعتبار وضرب األمثال فبداللة 
بداللة العدد حتديدًا برقمه. وأما األعداد الغيبية فكما جاءت يف القرآن الكريم ال حيّل 

 .(2)"ألحد أن خيوض فيها بتأويل رمجًا بالغيب

أضف إىل كّل ما سبق أّن من اعتمدوا العدد تسعة عشر كعدد رئيس يف اإلعجاز 
رون أنفسهم للبحث عن هذا العدد، حتى وإن  كثري من األحيان يسّخالعددي، كانوا يف

أ.صدقي الذي أورده ( 3.0)ذلك إىل الوقوع يف اخلطأ، خذ مثااًل على ذلك اجلدول  أدى
 :(0)البيك
 022 222 99 32 72 62 52 42 32 02 29 20-2 األعداد

 03 00 02 02 29 23 27 26 25 24 23 20 عددها
 

322 329 952 2222 0222 3222 5222 52222 222222 2/0 2/3 
04 05 06 07 03 09 32 32 30 33 34 

  
2/4 2/5 2/6 2/3 

35 36 37 33 

 ففي التعقيب على هذا اجلدول ال بد من الوقوف عند نقطتني:

ڱ ں ں  )يف كتابه الكريم: -تعاىل -أين الثلثان من هذه األرقام؟ أمل يقل اهلل  -2

ڤ ڦ ڦ ) :-سبحانه-وأمل يقل [22 ساء:]الن   (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ

 :-عّز وجّل -وأين العدد معشار؟ أمل يقل  .[212 ]النساء:   (ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

 ؟[31 ]سبأ:   (ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ)

 (؟ ليكن 329( أم العدد )9( والعدد )322أي األعداد ورد يف القرآن: العدد ) -0
مرة واحدة يف آيٍة  ن على اختيار واحٍد منهما، فالعدد ذكرأيًا منهما، لكننا جمربو

                                                 

 .020)ب.ت(، ص عبد الرمحن، (2)

 .227هـ(، ص2422) البيك، (0)



  

   (ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ) :-جّل جالله -واحدة هي قوله

  (.52( و)2222( و)952احلال مع األرقام ) . وهذا هو[11 ]الكهف:

صدقي البيك ألننا سنحذف أحد الرقمني أ.وهاتان النقطتان تلغيان ما توصل إليه 
( 329د )(، وعند اختيار العد2222( و)952(، وأحد الرقمني)329( و)322)

، فعلينا 952واحد من تكرار العدد تسعة، وعند اختيار العدد حذف للحساب فإن علينا 
(، وهذا يغري 2/22والعدد )-تكرر مرتني -(0/3(. وسنضيف الرقم )52حذف الرقم )

 النتيجة اليت توصل إليها:

 )حسب األرقام املنطوقة يف اآليات(    036=3( +035-0)         

 )حسب األرقام املفهومة من اآليات(    034=3(+035-4)          

 !!29والرقمان ال يقسمان على العدد 

 يف قراءة القرآن الكريم التجديدإعجاز العددي و املطلب العاشر:

كل ما مل تأت  "اجلديد"، و"جَدد"املزيد من  "جتدد"صل الفعل أمن التجديد "
ديدًا وكذلك ه جصري أيه َد، وجدَّصار جديدًا أي"ددجت". و(2)األيام عليه، فلم يتغري

 أصلالتجديد يف  أنالقول  ومن خالل هذه املعاني اللغوية ميكن. (0)هدَّواستَج هأجدَّ
 :هيمعاٍن متصلة، لذهن تصورًا جتتمع فيه ثالثة معناه اللغوي يبعث يف ا

 .موجودًا وقائمًا األمر أولالشيء اجملدد قد كان يف  نأ -2

 .فأصابه البلى وصار قدميًا األيامعليه  أتتهذا الشيء  أّن -0

 .يبلى و خيلق أنمثل احلالة اليت كان عليها قبل  إىل أعيدالشيء قد  ذلك أّن -3

عن  من سنن اهلل يف هذا الدين، -–والتجديد مما أقّره الشرع، وعّده رسول اهلل 

                                                 

 .295ص هـ(،2425) انظر: ابن فارس، (2)
 .232م(، ص2973) . أنيس، منتصر، عطية، أمحد،222ص3انظر: ابن منظور، )ب.ت(، ج (0)



  

يبعث هلذه  اهلل تعاىل إن" :- -قال: قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنه- (2)هريرة أبي
 .(0)"على رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دينها األمة

 أسلوبالقرآن الكريم قد غري من و، إسالميًارفوضة ت مفكرة التجديد ليس"فـ
وقت لوقت، ودلل على ذلك باالستشهاد باختالف  خطابه الديين من مكان ملكان ومن
 أّنو القرآن املدني، فنجد  مابني القرآن املكي واألسلوباخلطاب الديين يف املوضوعات 
 أّنلزجر، ومل ترد به كلمة كال، وهذا يدل على ب اأسلوالقرآن املدني مل يعتمد على 

 ،[3 ]إبراهيم:(   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ): تعاىلاخلطاب يتغري وقد قال اهلل 
اخلطاب املوجه لعامة الناس عن  يعين اختالف وإّنمايعين اللغة،  واللسان هنا ال
لطريقة املخاطبني وعقلياتهم  ُيبنى هذا اخلطاب على فهم دقيق أنبد  خاصتهم، وال

الناس مبا يعرفون  : حدثوا-رضي اهلل عنه -طالب  أبيوبيئاتهم، وقد قال علي بن 
 .)3("لهيكذب اهلل ورسو أن أتريدونال يعرفون،  ودعوا ما

إذ أّن هناك ملبحث، إىل أّن التجديد الديين هو املقصود يف هذا ا التنبيهوهنا ال بّد من 
فروقًا جذرية بني منهج املسلم يف التعامل مع التجديد الديين، وبني منهجه يف التعامل مع 

 ديد العلمي أو الثقايف أو التقين وغريها من جماالت التجديد.التج

والبيئات والعقليات ختتلف من عصر إىل عصر، فلكّل عصر ظروفه وتقنيته 
ء اإلسالم يف كّل زمان، وظهر ذلك من خالل اهتمامهم وحضارته، وهذا ما فهمه علما

باحلديث السابق، وتفعيله يف واقعهم، ثّم اهتمامهم بتعريف التجديد واالتفاق على 
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إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة واألمر مبقتضاهما، "مضمونه، فعّرفوه بأّنه 
رس من العمل بالكتاب والسنة ، فإحياء ما اند(2)"وإماتة ما ظهر من البدع واحملدثات

 يشمل استخراج أحكام األمور املستجدة. 

فهناك مصادر حمددة واهلدف من هذا املبحث هو احملافظة على هذه الفروق، 
ال ميلك أن يتلقى يف أمر خيتص حبقائق "للتجديد الديين ال جيوز اخلروج عنها، واملسلم 
بادة أو خيتص باخللق والسلوك والقيم العقيدة أو التصور العام للوجود أو خيتّص بالع

واملوازين أو خيتص باملبادئ واألصول يف النظام السياسي أو االجتماعي أو االقتصادي 
أو خيتّص بتفسري بواعث النشاط اإلنساني وحبركة التاريخ اإلنساني إال من ذلك املصدر 

ولكن املسلم ميلك أن  الرباني وال يتلقى يف هذا كله إال عن مسلم يثق يف دينه وتقواه...
يتلقى يف العلوم البحتة كالكيمياء والطبيعة واألحياء والفلك والطب والصناعة والزراعة 

وطرق العمل الفنية وطرق احلرب والقتال من وطرق اإلدارة من الناحية الفنية واإلدارية 
لم وغري اجلانب الفين إىل آخر ما يشبه هذا النشاط ميلك أن يتلقى يف هذا كله عن املس

 .(0)"املسلم

الكتاب والسنة،  :أي أّن التجديد الديين ال بّد وأن يتقيد مبصدري الدين وهما
والتجديد يف تفسري الكتاب جيب أن يتقيد مبصادر التفسري اليت أمجعت عليها األمة واليت 

 سبق ذكرها.

لى مر والتقيد باملصادر أمر ال بّد منه حلفظ الدين، فلقد كان يف األمة جمددون ع
واهتم بفكر العصور، استنبط كّل منهم من الدين ما يناسب العصر الذي عاش فيه، 

هم وقّدروهم، مما يدّل على اجلميع باجملددين واهتموا بتعيني أمسائ ، بل واهتمالتجديد
تأليفهم الكتب اليت تتناول التجديد واجملّددين، فمثاًل صّنف السيوطي كتابًا مّساه ذلك 

حتفة املهتدين بأمساء "، أتبعه مبنظومة مّساها "يبعثه اهلل على رأس املائة التنبئة فيمن"
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إّنه ال يكون إال عاملًا بالعلوم الدينية ". كما أّنهم بينوا شروط اجملّدد، فقالوا: (2)"اجملّددين
 .(0)"الظاهرة والباطنة

إّن التجديد فليس التجديد يف ديننا باألمر اهلّين الذي يتلقفه كّل من أحّب ذلك، بل 
العلماء الذين استحقوها بعلمهم الواسع  اميًة ال يصل إليها إاليف ديننا كان مرتبًة س

م ال يكون جمّددًا حتى يفهم دينه من جهة، ويفهم واقعه من الديين والدنيوي، ألّن العاِل
ّن أيًا من أولئك وإ جهة أخرى، فال يفرتي على الدين، ويف نفس الوقت ال يظلم الواقع.

 .مل خيرتع مصادر جديدة هلذا الدين حبجة التجديد

فال يسوغ ألحد كائنًا ما  ..."حني قال: . د. القرضاوي هذا ما حتّدث عنهمثل و
كان مبلغه من العلم يف القرن اخلامس عشر، أن يطلع علينا يف فهم الدين مبنهج يشّذ به 

شر قرنًا، ويضلل عن منهج األمة كلها، وخيطئها فيما أمجعت عليه خالل أربعة ع
الراسخني والربانيني من علمائها وفقهائها، ابتداًء من الصحابة فمن بعدهم، ويتهم خري 
أّمٍة أخرجت للناس بأّنها ضّلت عن احلّق طوال تارخيها، حتى ظهر حضرته، فأتى مبا مل 
يأت به األوائل، واكتشف ما غاب عن اخللفاء الراشدين، وعن األئمة اجملتهدين، 

قرة احملققني، وحبور الرواية والدراية، وكواكب املعرفة واهلداية، وشوامخ النبوغ والعبا
 .(3)"واألصالة، الذين حفل به تاريخ هذه األّمة

ومصادره املقررة شرعًا ال بّد وأن يؤدي إىل عن ضوابط التفسري  وأي خروج
ملوقف الطبيعي من السقوط يف هاوية التفسري املنحرف املتعدي على مراد اهلل من آياته، فا

 يقول د. الّذهيب:، مثل هؤالء هو حماربتهم وبيان بطالن مذاهبهم

ين اإلسالم بهذا من أيامه األوىل، ومين مبثل هذا يف أحدث عصوره ، فظهر يف ُم"
هذا القرن أشخاص يتأولون القرآن على غري تأويله ، ويلوونه إىل ما يوافق شهواتهم، 

هؤالء النفر من املؤولة إىل ماذهبوا إليه من أفهام  اندفعويقضي حاجات نفوسهم... 
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فمنهم من حسب أن التجديد ولو بتحريف كتاب اهلل زائغة يف القرآن بعوامل خمتلفة، 
تعاىل سبب لظهوره وشهرته يف احمليط العلمي، فذهب يفسر كتاب اهلل تفسريًا ال تقره لغة 

ًا ال يرقى تلقى من العلم حظًا يسري القرآن، وال يتفق مع قواعد الدين العامة، ومنهم من
، ولكنه اغرت مبا لديه فحسب أنه بلغ مبلغ الراسخني يف العلم، به إىل مستوى العلماء

ونسي أنه قل يف علم اللغة نصيبه، وخف يف علم الشريعة وزنه ،... فأخذ يهذي بأفكار 
 .  (2)"فاسدة تتنافى مع ما قرره علماء اللغة وأئمة الدين

 التجديد يقول د. صالح اخلالدي: وعن خدعة 

ظهر مّدعو التجديد يف العصر احلديث، وأدرجناهم ضمن الفرق املنحرفة يف "
التفسري، ألّنهم يّدعون التجديد املفتو  يف تفسري القرآن، التجديد غري املنضبط بالضوابط 

يف تفسري  والشروط املنهجية ملن أراد أن يفهم القرآن ويفسره، حبيث يقول من شاء ما شاء
القرآن، بدون علم أو معرفة، وإّنما باجلهل واهلوى واملزاج، ويقّدم كالمًا يف التفسري ما 

... ومعظم أنزل اهلل به من سلطان، وهو حتريف ملعاني القرآن واحنراف بعلم التفسري!
ت هؤالء مل يفسروا القرآن كاماًل، إّنما أصدروا دراسات وألفوا كتبًا فسروا بها بعض اآليا

 .(0)"تفسريًا منحرفًا، وصرفوا معاني اآليات إىل الباطل

واحلديث عن مّدعي التجديد بهذه الطريقة ما كان إال ألّنهم حترروا من شروط 
هؤالء مجيعًا خاضوا يف القرآن على عماية، فلم " يقول د.الذهيب:وضوابط التفسري، 

ن باب السنة الصحيحة، وحسبوا يراعوا يف فهمه قوانني البالغة، ومل يدخلوا إىل تفسريه م
 .(3)"أّنهم أرضوا ضمائرهم، وأنصفوا البحث احلر والرأي الطليق

ّدته يف ذلك االدعاء العريض، واجلهل وُع" ويقول د.القرضاوي عن أحدهم:
، واالجرتاء على القول بغري علم، واالستكبار أن يأخذ العلم املركب، واالستقراء الناقص
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 .(2)"تخصصني فيه...من أهله اخلرباء به امل

وحماربة هؤالء واجب شرعي على كّل مسلم قادر مالك لسال  العلم واحلجة، 
حلماية الدين مما قد يلصقونه به مما ليس منه، وحملاصرة أثرهم السليب على العوام الذين 

د.  يقول تستهويهم مثل هذه األفكار فينجرون وراءها وهم ال يشعرون خبطرها.

هي وسيلة سهلة لتبديل الدين باسم القراءة اجلديدة له، فقد كان من ... و" :القرضاوي
والقرآن حمفوظ ال ميكن فيه مثل  ،قبلنا يكتبون الكتاب بأيديهم ثّم يقولون هو من عند اهلل

 هذا التبديل، فلم يبق إال التحريف حتت ستار الفهم املعاصر، والتجديد املتطور!!

ه يعيد قراءة القرآن، أو قراءة السّنة من جديد، أجل، الذي ننكره أن يزعم زاعم أّن
قراءة معاصرة، غري مقيدة بأصول التفسري، وال بأصول احلديث، وال بأصول الفقه، وال 

الذي تلقته  - -مبشهور اللغة، لتكون احملصلة: اإلتيان بشرع جديد، غري شرع حمّمد 
 .(0)"صنع الوحي املعصوماألّمة بالتواتر اليقيين، شرع من صنع فكره وهواه، ال من 

وأما ما يدعوني يف رسالة عن اإلعجاز العددي إىل احلديث عن التجديد فهو وجود 
... وقد " .بسام جرار:أ يقولمن اعترب اإلعجاز العددي جتديدًا يف قراءة القرآن الكريم، 

على انعكاسات إجيابية  وجدنا أّن هلذه املنهجية اجلديدة يف التعامل مع القرآن الكريم
علوم القرآن الكريم، ومنها علم التفسري، وميكننا اليوم أن حنسم الكثري من اخلالفات 

 . )3("املتعلقة بتاريخ القرآن الكريم عن طريق االستعانة باإلعجاز العددي...

فمما سبق رأينا أّن ما مسي باإلعجاز العددي قد خالف أصحابه اللغة العربية 
بل لسنة الصحيحة وإمجاع العلماء يف كثري من األحيان، أواًل، ثّم إّنهم قد خالفوا ا

وهذا يتعارض مع التجديد  -صريح القرآن الكريم -وخالفوا ما هو أعظم من ذلك 
 املقبول، ملخالفته األصول املتفق عليها عرب التاريخ اإلسالمي.

وأّنه يقّدم  "خطاب القرآن بلغة العصر"وأما تصوير اإلعجاز العددي على أّنه 
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مناسبة القرآن لكل األزمان جازًا قرآنيًا يناسب عصرنا، وأّنه مظهر من مظاهر إع
إّن اكتشاف بعض البنى الرياضية القرآنية يف عصرنا هذا، "والعصور، يقول أ.بسام جرار: 

القرآن الكريم خياطب عصرنا هذا، مما يفند مزاعم من يرى أّنه خطاب لفرتة  يدّل على أّن
كيف بنا وقد وجدنا أّن هذه البنى جتّلي بعض املعاني واألسرار، تارخيية مضت وانقضت، 

وتلفت االنتباه إىل دالالت جديدة ال تتعارض مع الدالالت الظاهرة لأللفاظ والرتاكيب، 
 هذا مما ال يسّلم به لعدة أسباب، منها:، و)2("بل تعّززها وتثريها، وتضيف إليها

بالضرورة للغة  من العصور استعمالهب القرآني لعصر ال ُيفهم من مناسبة اخلطا .2
ذلك العصر، فلقد أعطى القرآن عرب العصور أنظمة وأحكامًا وحلواًل ناسبت كّل 

عن خماطبتنا مبا يناسب  -حاشاه -أفيعجز زماٍن ومكان، بالّنص نفسه واللغة نفسها.
 عصرنا إال إذا أضفنا إليه هذه احلسابات؟؟

ًا جتديدة إىل دليل تقوم عليه حتى تكون تبني مما سبق أّن هذه احلسابات مفتقر .0
فالتجديد ال يعين التخلي عما يف كتابنا من قواعد  يف تفسري القرآن. مقبواًل

وأصول، بل يعين تفعيل آياته وقواعده وأصوله مبا يليب حاجات البشرية مهما 
ومن أهم األصول اليت ختّل بها بعض مظاهر احلسابات  استجّد بها من أمور.

، هو أّن اللغة العربية كحساب اجلّمل واستعمال األلفاظ العربية والفرنسية القرآنية
فمن "قال أبو إسحق الشاطيب:  آن الكريم، وهي املرجع يف تفسريه.هي لغة القر
فمن جهة لسان العرب يفهم وال سبيل إىل تطلب  -أي القرآن الكريم -أراد تفهمه

 .(0)"فهمه من غري هذه اجلهة...

احلسابات أن حتّل خالفًا، فهي نفسها خالف، أواًل من جهة األساس  ال ميكن هلذه .3
الذي قامت عليه، وثانيًا لكثرة األعداد اليت ميكن احلصول عليها تبعًا لطريقة 
احلساب، فقد جنمع، وقد نطر ...، وقد نعّد مجيع احلروف، وقد خنّص حرفًا 

حساب اجلّمل...إخل. فكيف  واحدًا بالعّد...، وقد نعّدها عّدًا جمردًا وقد نستخدم
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 لكّل هذه احلسابات أن حتسم خالفًا؟!

إّن تعامَلنا مع التجديد بهذا األسلوب سيكون له أثر سليب سواًء على األمة أو  .4
على البشرية مجعاء، ففي تقديم كتاب اهلل من خالل هذه احلسابات انشغال 

، وعن (2)لقرآنعن جوهر ا -هذا إن صّح وجود هذه الزخارف أصاًل -بالزخارف 
، أين حنن مع هذه احلسابات من تفعيل القرآن يف حقيقة ما حنتاج إليه من التجديد

مصائب األمة ومآسيها، وأين نذهب بكتابنا بعيدًا عن احلقوق املسلوبة والدماء 
والشعوب التائهة، واملشاكل املستعصية، واملسائل واألعراض املهتوكة املسفوكة 
 ؟!املستجّدة

 -تعاىل-بة العتبار هذه احلسابات أسلوبًا من أساليب الدعوة إىل دين اهلل أما بالنس .5
يدخلون يف دين اهلل أفواجًا دون أن ُينظر  - -فإّن الناس ما زالوا منذ عهد النيب 

 ر حركة الداخلني إىل اإلسالم،إىل مثل هذه احلسابات، وحتى يف هذا العصر مل تتأث
عما  عصر يبحث فيه اإلنساناملسلمني، فهذا بالرغم من كيد الكائدين، وتقاعس 

ُيسّكن روحه ويطمئن قلبه وحيّل مشاكله، دون أن حيرمه مما فطره اهلل عليه، وهذا 
ال ولن جيده إال يف اإلسالم، كما أّن إنسان هذا العصر حيتاج ملا يهرب منه ولو 

ت هذه األرقام قلياًل من املادية اجلارفة، واألرقام اجلامدة، وبالتالي فحتى لو صّح
 وب الفعال يف الدعوة إال نادرًا.فلن تكون ذلك األسل

أّن كثريًا ممن اطلعوا على التضخيم اإلعالمي الكبري الذي حظي به اإلعجاز  .6
العددي، واهلالة العظيمة اليت حباه إياها الباحثون فيه قد تلقوا هذه األمور على 

، أّن معظمها قائم على غري أساس أّنها مسّلمات، ومل يعلموا حقيقتها، ومل يعلموا
فإذا علموا ذلك فستكون رّدة فعلهم عنيفة مدمرة، ال على قناعتهم باإلعجاز 
العددي فقط، بل على قناعتهم بالقرآن نفسه، والواقع العملي يشهد على أمثلة 

 كثرية من هذا القبيل.

                                                 

وال أدعي هذا القول لنفسي، بل مسعته من د. البوطي يف إحدى حلقات برناجمه "اجلديد يف إعجـاز   (2)
 القرآن " على قناة اقرأ الفضائية، إال أني ال  أذكر تاريخ هذه احللقة.



  

 املسلم والكتب السماوية احملرفة احلادي عشر:املطلب 

الكتب السماوية السابقة من التوراة واإلجنيل قد  أّن  آيات كثرية إىليفالقرآن  أشار

ۉ ې ې ې ې ى ى   )قال تعاىل: اليهود والنصارى،  حرفت على يد

 .[11 ]البقرة:   (ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ
مل يتعّهد حبفظ الكتب السماوية السابقة، ألّنها كانت متثل مرحلة معينة  -سبحانه -فاهلل 

-خ البشرية، تنتهي بإنزال الكتاب التالي، بعكس القرآن الكريم الذي أراده اهلل من تاري
 يف كل زمان ومكان إىل يوم القيامة. للبشرية مجعاء -تعاىل

وكما أخرب القرآن حبقيقة تلك الكتب املتداولة بني أيدي أصحاب الديانات 
 :-سبحانه -اسبة، فقال السابقة، فقد وّضح للمسلم منهجية التعامل معها يف أكثر من من

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ )

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

 ، فهذه اآلية أعطت إرشادين يف مسألة الرجوع إىل [11 ]الكهف:(ڳ ڳ ڳ
أهل الكتاب لالستزادة مما عندهم، أما األّول فهو أّن أهل الكتاب يرمجون بالغيب، أي 

 فإّنهم بعد حتريف كتبهم ودوران األيام على ال يعلمه،  كالذي يرمي حجرًا يف هدف
أّما الثاني فهو هذا التحريف استحال معرفة احلق من الباطل فيها إال خبرب من السماء. و

   (گ گ ڳ ڳ ڳ ) النهي الواضح املباشر عن الرجوع إليهم يف أمور ديننا

ل حتته وال تسأهلم عن ذلك أي ال جتهد نفسك فيما ال طائ" ، قال ابن كثري:[11 ]الكهف:
فإّنهم ال يعلمون من ذلك إال رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون يف حكاية اخلالف: أن 
تستوعب األقوال يف ذلك املقام، وأن تنبه على الصحيح منها وتبطل الباطل وتذكر فائدة 

هم اخلالف ومثرته لئال يطول النزاع واخلالف فيما ال فائدة حتته، فتشتغل به عن األ
 .(2)"فاألهم

                                                 

 .5ص2هـ(، ج2427ابن كثري، ) (2)



  

 (2)إنكاره النظر يف كتب أهل الكتاب، فحينما رأى عمر - -وقد جاء عن النيب 
فقال:  - - بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب غضبيقرأ  -رضي اهلل عنه -
ال  ،بيضاء نقية أُمَتَهوُِّكوَن فيها يا ابن اخلطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها"

فُتَصدُِّقوا به، والذي نفسي بيده  وكم حبقٍّ َفُتَكذِّبوا به، أو بباطٍلفيخرب شيٍءتسألوهم عن 
 .(0)"لو أن موسى كان حيًا ما وسعه إال أن يتبعين

يف التعامل مع أخبار أهل الكتاب  -  –وعلى هذا املنهج الذي رمسه رسول اهلل 
رآن، وأما ما كان سار الصحابة رضوان اهلل عليهم، فما كانوا يرجعون إليهم يف تفسري الق

يذكره الصحابة ممن كانوا من أهل الكتاب، فهذا كان يف أمور فرعية كتفاصيل بعض 
 .(3)هانها وال يكّذبونالقصص، وكان الصحابة يتوقفون عند هذه األخبار، فال يصّدقو

معشر املسلمني كيف  يا"أّنه قال:  -رضي اهلل عنه -عن ابن عباس جاء يف الصحيح
أحدث  - –على نبيكم  اب عن شيء، وكتابكم الذي أنزل اهللتسألون أهل الكت

باهلل حمضًا مل ُيَشب، وقد حّدثكم اهلل أّن أهل الكتاب قد بّدلوا من كتب اهلل  األخبار
أوال ينهاكم ما وغريوا، فكتبوا بأيديهم، قالوا هو من عند اهلل ليشرتوا بذلك مثنًا قلياًل، 

اهلل ما رأينا رجاًل منهم يسألكم عن الذي أنزل مسألتهم، فال و جاءكم من العلم عن
 .(4)"معليك

واإلجنيل وما  النهي عن النظر يف التوراةوهو أئمة السنة وعلماؤها "عليه  وهذا ما
إال ما كان  جيري جمراهما يف االفتتان والتضليل؛ ككتب أهل الكالم والسحر والشعوذة،

                                                 

هو أمري املؤمنني أبو حفص، عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العـدوي، ولـد بعـد     (2)
ابن عبـد الـرب،    ]انظر: هـ.03هـ، واستشهد سنة 23عام الفيل بثالث عشرة سنة، توىل اخلالفة سنة 

 [523ص0هـ(، ج2303. والعسقالني، )2259-2244ص3هـ(، ج2420)
، ويف روايـة "فـإنهم   2539  ،هـ(2425)وحسنه األلباني  ،25256  (،، )ب.تاإلمام أمحد رواه (0)

 لن يهدوكم وقد ضلوا" عند أمحد أيضًا.
 .032انظر: تعريف الدارسني، ص (3)
 . والعسـقالني، 7503رواه البخاري، كتاب التوحيد، باب قول اهلل تعاىل "كل يـوم هـو يف شـأن،      (4)

 .7503هـ(،  2426)



  

لتوراة  ارد واملناظرة، والقراءة يفألجل اليف حدود حاجة أهل العلم ودعاة اإلسالم 
نه عبث ه أواإلجنيل حتى وإن كان عن غري اعتقاد ملا فيهما ال يسوغ أبدًا، وأقل ما في

فالذي يقرأ يف مثل  ،)2("وإضاعة للوقت وصرف له عن القراءة النافعة والعمل الصاحل
و حّددت السنة هذه الكتب يقرأ فيها ما ال يعرف صدقه من كذبه، إال ما حّدد القرآن أ

 .املوقف منه

روى من إسرائيليات ُي ، وما كانسار املفسرون من علماء األّمةأيضًا وعلى هذا 
ن يذهب مفسر إىل كتاب من الكتب احملّرفة أما أ الذي يبني مصدره.كان يذكر بسنده 

رمحهم اهلل -ليستخرج منه تفسريًا آلية من كتاب اهلل فهذا ما مل يفعله أّي من السلف 
ولكن هذه األحاديث اإلسرائيلية تذكر لالستشهاد ال ..."قال ابن كثري:  .-يعًامج

بالصدق ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له  أحدها لالعتضاد، فإّنها على ثالثة أقسام
فذاك صحيح والثاني ما علمنا كذبه مما عندنا مما خيالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه ال 

 .(0)"...من هذا القبيل فال نؤمن به وال نكذبه من هذا القبيل وال

مما سبق يتبني لنا عدم صحة ما قام به بعض الُكّتاب يف اإلعجاز العددي، من 
الرجوع إىل كتب أهل الكتاب، سواًء كان الرجوع إليها بهدف البحث عما يؤيد األعداد 

، وكأّنهم باليت توصلوا إليها، أو بهدف إجراء حسابات على عبارات من تلك الكت
 يريدون تعدية اإلعجاز العددي إىل بقية الكتب السماوية!

وإذا كنا يف هذا العصر ننكر على املفسرين الذين كانوا يوردون اإلسرائيليات يف 
، فهل نبيح ألنفسنا أن نرجع إىل تلك الكتب لنأتي باملزيد ونعيب ذلك عليهم تفاسريهم

 كذبها؟!من اإلسرائيليات اليت ال نعلم صدقها من 

وهناك مشكلة أخرى يف هذا األسلوب، وهي أّن أصحابه يستّدلون به استدالاًل 
مزدوجًا، فإذا قيل هلم: هذه الكتب حمّرفة، قالوا إّن احلسابات القرآنية ستظهر لنا احملّرف 
من غري احملّرف، فما وافقها صحيح غري حمّرف وما خالفها حمّرف. وإذا قيل هلم هذه 

                                                 

(2) http://www.islamtoday.net/questions/expert_question.cfm?id=1936/6/0225.م 

 .5ص2هـ(، ج2427ابن كثري، ) (0)



  

قيقة وليس هلا منهجية ثابتة، قالوا: إّن ما جاء يف الكتب املقّدسة السابقة احلسابات غري د
 ؟املستدّل عليهموافقًا لرقم معني فهو دليل على صحته. فأيهما الدليل وأيهما 

 اإلعجاز العددي يف ميزان أصول الفقه: الثاني عشراملطلب 

وص، وهو تفسري جئنا ل قائل إّن بيان اإلعجاز العددي هو مبثابة تفسري للنصقد يقو
فهمه منها كما فهم من قبلنا من النصوص أمورًا نبأدلته من الكتاب والسنة، وهذا ما 

من نصوص وأدلة، وهل يصّح مبا أردوه أخرى. هنا ال بّد من مناقشة كيفية االستدالل 
؟ وال بّد يف سبيل ذلك من اليت بينوها االستدالل بها على هذا الوجه وبهذه الطريقة

يتبني به االستنباط الصحيح من االستنباط  ًاميزان"باعتباره  (2)تعانة بعلم أصول الفقهاالس
الباطل، كما يعرف بالنحو الكالم الصحيح من الكالم غري الصحيح، وكما يعرف 

 .(0)"العلمي غري املنتجالرهان العلمي املنتج من الربهان باملنطق 

بيان معاني األلفاظ ودالالتها " يف أصول الفقه هو "تفسري النصوص"ـاملقصود ب
، هذا التعريف يتحّدث عن (3)"وضع يفهم من النصعلى األحكام للعمل بالنص على 

 يف كيفية فهمها واالستدالل بهانصوص األحكام، وما جيري على نصوص األحكام 
جيري على غريها من النصوص، فإذا أخرجنا هذا التعريف من قيد نصوص  ميكن أن

هو: بيان معاني األلفاظ ودالالتها لتفعيل  -بعمومها -تفسري النصوص  األحكام، فإّن
 . (4)النص على وضع يفهم منه

يقودنا إىل املسألة األوىل يف هذا املطلب، وهي: هل ميكن اعتبار تفسري هذا التعريف 
 النصوص باألعداد من قبيل االستدالل بالنص على ما يفهم منه؟؟

                                                 

علم أصول الفقه: هو العلـم بالقواعـد الـيت تـبني طريقـة اسـتنباط األحكـام العمليـة مـن أدلتهـا            (2)
 [. 9. و أبو زهرة، )ب.ت(، ص22-6ص2هـ(، ج2422]انظر: اآلمدي، ) التفصيلية.

 .3زهرة، )ب.ت(، ص انظر: أبو (0)
 .59ص2هـ(، ج2423الصاحل، ) (3)
[، 29-25ص2هــ(، ج 2429) الـذهيب  ]انظـر:  وهذا مما يتضمنه تعريف علمـاء التفسـري للتفسـري    (4)

والفرق أنهم خيصون به نصوص القرآن الكريم، واملقصود هنا القرآن والسنة. وتفسري القرآن يشمل 
 نزول،...واملقصود هنا األثر املرتتب على النص.أمورًا كثرية مثل كيفية النطق وأسباب ال



  

مبا يفهم من النص عندما فسر اآلية مثاًل ليفة رشاد خ: هل التزم وبشكل أوضح

فاعتمد العدد إلجياد العالقة  ؟(2)بأنها تعين حروف البسملة [41 ]املدَّثر:( ڎ ڎ ڈ)
...ولفظة "قال:وهل التزم بهذا التعريف د. قبطين عندما  بني النص وما استدّل به عليه!

 "اقرأ". و"اكتب"ليت تعين بالفرنسية ا"/إكريecris`"قريبة صوتيًا من لفظة  "اقرأ"
 "/لlie"بالكسر وتقابلها صوتيًا كلمة "ل"اليت تنطق  "lis"تقابلها بالفرنسية كلمة 

فجعل اللغة الفرنسية حجة على النص العربي؟! أو عندما جعل  (0)"."أقرن"ومعناها 
 ، حبجة التشابه يف الشكل بينهما؟!(3)5حرف الكاف يدّل على الرقم 

  ؟سام جرار عندما استدّل على تفسري النصوص حبساب اجلّملوهل التزم به أ.ب
وهل التزم به أ. حممد أمحد سالمة عندما استدّل حبديث أبي زيد األنصاري 

على البحث يف أمور الفنت ومعرفتها سابقي الذكر  -رضي اهلل عنهما –وحديث علي 
  عن طريق احلساب القرآني؟!

 األدلة املقررة شرعًابّد من التعرف على من أجل اإلجابة عن هذه التساؤالت ال 
 أقسامها ومعانيها ودالالتها.

 يف املباحث األصولية اللغوية:مسألة: 

ليه أي يعتمد عجيب أن نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية هي األساس الذي 
، وباالعتماد عليها حّدد علماء األصول أنواع الدليل استنباط متعلق بأمور الدين

واعتمادهم على نصوص القرآن والسنة هو السر وراء وجوب االلتزام  .الشرعي
وهو الذي يغلق األبواب أمام من يّدعي وجوب إعادة النظر يف باألصول اليت قرروها، 

 أصول الفقه حبجة التجديد. 
 :(4)أّن األدلة الشرعية قسمان واعتمادًا على القرآن والسنة قرروا

                                                 

 .22انظر: خليفة، )ب.ت(، ص (2)
 .255)ب.ت(، ص قبطين، (0)
 .234)ب.ت(، ص قبطين، (3)
 .052. واخلضري، )ب.ت(، ص225انظر: أبو زهرة، )ب.ت(، ص (4)



  

 هي القرآن والسنة.و :"النقلية" األدلة اللفظية .2
من القرآن والسنة، كالقياس وهي األدلة املستنبطة  :"االجتهادية" األدلة املعنوية .0

 واالستحسان..
وكال النوعني يلحق بهما وجوه متفق عليها، وأخرى خمتلف فيها، وال يعنيين هنا 
لى االختالف فيها، والذي يهمين هو توضيح معنى كل دليل، وهل يقّدم لنا دلياًل ع

 ذلك.وفيما يأتي حبث كل قسم منها ملعرفة اإلعجاز العددي أم ال؟ 

 األدلة اللفظية:

، فال بّد لفهمها واالستنباط منها (2)إن نصوص الكتاب والسنة هي نصوص عربية
من أن يكون املستنبط عليمًا باللسان العربي، مدركًا لدقائق مرامي العبارات فيه، وطرق 

 .(0)ة هلا مداها يف فهم النصوصاألداء، ألّن هذه املعرف
وهذه هي القاعدة األوىل اليت اعتمدها علماء األصول يف البحث يف دالالت 

هو حترير األلفاظ النصوص ومضامينها. وال عجب يف أن يكون أول ما يتجه إليه العلماء 
املكونة هلذه النصوص مبا يتفق مع قواعد اللغة لتعرف منهج االستدالل بها. فقسموا 

 لفاظ حسب وضوحها إىل:األ
 ألفاظ بينة الداللة، واضحة ال حتتاج إىل بيان. -أ
 ألفاظ غري بينة الداللة، ال يتضح معناها مطلقًا، أو ال يتضح يف بعض املدلوالت. -ب

 تفصيل هذه اجملمالت: وفيما يأتي

 األلفاظ الواضحة: -أ

 وهي أربعة أقسام:

 : الظاهر: أواًل

لسماع من غري تأمل، وهو الذي يسبق إىل العقول وهو ما يعرف املراد منه بنفس ا
                                                 

 .62-47ص2هـ(، ج2422انظر: نقاش هذه املسألة: اآلمدي، ) (2)
 .233-232. واخلضري، )ب.ت(، ص226ت(، صانظر: أبو زهرة، )ب. (0)



  

وعند احلنفية أّنه  .[2 ]احلج:   (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)كقوله تعاىل:  ،(2)واألذهان
الكالم الذي يدّل على معنى بني واضح، لكن الكالم مل يسق هلذا املعنى، ولكن املعنى 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ) :، كما يف قوله تعاىل(0)جاء تابعًا ملقصٍد آخر

حكمها عند  فالظاهر منها وجوب الكتابة، ولكن [131 ]البقرة: (ڀ ڀپ 

   (....ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  )يف اآلية:  اجلمهور الندب لقوله تعاىل

 .(3) [134 ]البقرة:

 :ثانيًا: النص

اللفظ الداّل على احلكم باسم احملكوم فيه، سواٌء كان هذا النص حمتماًل  وهو
عف من احتمال الظاهر، مع قبول النسخ يف عهد للتأويل والتخصيص احتمااًل أض

. أي أّنه (6). وقيل هو ما ال يدخله االحتمال الناشئ عن دليل(5)أو غري حمتمل ،(4)الرسالة
ازداد وضوحًا على الظاهر بقرينة تقرتن باللفظ من املتكلم، فيكون اللفظ ظاهرًا لصيغة 

ٹ  ): -تعاىل -، ومثاله: قوله (7)لهااخلطاب، نصًا باعتبار القرينة اليت كان السياق ألج

فإّنه ظاهر يف إطالق البيع، نّص يف نفي التماثل بني  [111 ]البقرة:   (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ
إال بدليل. وهو  (9). وحكم النص هو إعماله، وعدم العدول عن منطوقه(3)البيع والربا
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 .(2)أوىل من الظاهر

 ثالثًا: املفّسر: 

ملراد به على وجه ال يبقى معه احتمال التأويل، وهو اللفظ املكشوف الذي يعرف ا

فإّن  [14 ]ص:   (ے ۓ ۓ ڭ). ومثاله: (0)فيكون فوق الظاهر والّنص

ينقطع هذا االحتمال،    ( ۓ )اسم املالئكة عام فيه احتمال اخلصوص، فبقوله 

. (3)ينقطع احتمال تأويل االفرتاق (ڭ )ويبقى احتمال اجلمع واالفرتاق، وبقوله 
على وجه ال يبقى فيه  سر حكمه زائد على الّنص والظاهر، فكان ملزمًا موجبًا قطعًاواملف

  .(4)احتمال التأويل، ولكن يبقى احتمال النسخ

 رابعًا: احملكم 

ويقرتن به  وهو اللفظ الذي ليس فيه احتمال النسخ أو التأويل، فهو ممتنع عنهما،
يف قوة الداللة؛  األنواع الثالثة السابقةئد وبهذا فهو زا ما يدّل على أّن غري قابل للنسخ،

 .[131 ]البقرة:( ی ی جئ حئ). ومثاله: (5)لذا فإّنه يقّدم عليها يف حالة التعارض

إذا كان " وانطالقًا من هذا التوضيح ميكن الوقوف أمام ما قاله أ. بسام جرار:
بشر سيصلون عن ( ذكرى للبشر كما نّص القرآن الكريم، فإّن ذلك يعين أّن ال29العدد )

ژ ژ  ). فاآلية تقول: (6)"...طريق هذا العدد إىل اليقني الذي هو ذكرى وعظة وحجة

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

                                                 

 .264ص2انظر: السرخسي، )ب.ت(، ج (2)

 .265ص2انظر: السرخسي، )ب.ت(، ج (0)
 .265ص2انظر: السرخسي، )ب.ت(، ج (3)
 .265ص2انظر: السرخسي، )ب.ت(، ج (4)
 .204. وأبو زهرة، )ب.ت(، ص266-265ص2انظر: السرخسي، )ب.ت(، ج (5)

 .02هـ(، ص2429جرار، ) (6)



  

 .[42 ]املدَّثر:   (ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى

، (2)أّنها النار [42 ]املدَّثر:   (ې ې ې ى ى) ه تعاىل:فقول أكثر املفسرين يف قول
وقد يقال: الفتنة، وقد يقال: العدة، وجمّرد إمكانية تعدد األقوال يف تفسريها، ينفي أن 

ًا جيب أن ّنصحتى تعترب اآلية ّن العدد تسعة عشر هو ذكرى. فتكون اآلية نصًا على أ
لو كانت اآلية نصت على ذلك ملا وقع فيها و .اال جمال لالختالف فيهة املعنى حمّدد تكون

تعترب لفظًا   (ڎ ڎ ڈ)هذا باإلضافة إىل أّن اآلية السابقة:  .أصاًل هذا االختالف
حمكمًا، إذ استوفت شروط النص احملكم، فهي واضحة يف تكوينها من مبتدأ هو الضمري 

د، ومما ال خيفى عدالعائد ألقرب مذكور مناسب وهي النار بال شك، واخلرب املكون من 
فاآليتان تنصان على أّن على النار الداللة، فتسعة عشر تعين تسعة عشر،  أّن العدد حمّدد

تسعة عشر، وهؤالء ال ميكن أن يكونوا تسعة عشر حرفًا أو كلمة أو آية، يؤيد هذا اآلية 

هذه احلقيقة ال تقبل التأويل ألّنها تتناول أمرًا  (...ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ) (32)
 قاديًا، وهذا هو منهج أهل السنة واجلماعة يف التعامل مع النصوص املتعلقة بالعقائد.اعت

فال يكونون اليوم وهذه اآلية كذلك، قبل النسخ، ال ي هأّن "احملكم"ومن صفات 
واجب ال ميكن اجلدال فيه، يؤيد هذا  -حبرفيتها -ن، فاإلميان بها يتسعة عشر وغدًا عشر

 املشركني من اآلية بعد نزوهلا، وقول ابن مسعود سابق الذكر.اآلثار املروية عن موقف 
صيص فال جمال ألقوال أخرى يف تفسريها كالقول بأّنها حروف البسملة، أو خت وعليه

 دون غريه من األعداد... العدد تسعة عشر بسّر خاّص

قد ربط بني حروف البسملة -رضي اهلل عنه-وأما قوهلم ما معناه إّن ابن مسعود

                                                 

. وأبو حيـان،  236ص4. والزخمشري، )ب.ت(، ج260ص24هـ(، ج2423انظر مثاًل: الطربي، ) (2)
ـــ(، ج2426) ــثري، ) 463ص5ه ــن ك ـــ(، ج2427. و اب ــا475ص4ه ـــ(، 2423عي،). والبق ه
، وتفسري البغوي بهامشه يف نفس الصـفحة. واأللوسـي   243، ص7-6.  واخلازن، ج66ص02ج
. وهؤالء مجيعًا مل يذكروا خالفًا يف ذلك إال صاحب الكشاف قال: متصل 260ص22هـ(، 2393)

بوصف سقر و)هي( ضمريها، أي وما سقر وصـفتها إال تـذكرة )للبشـر( أو ضـمري اآليـات الـيت       
 [.236ص4ها" ]الزخمشري، )ب.ت(، جذكرت في



  

 -من أراد أن ينجيه اهلل من الزبانية التسعة عشر فليقرأ "د تسعة عشر، فإّنه قد قال:والعد
 "مفيجعل اهلل له من كل حرف منها جنة من كل واحد منه -بسم اهلل الرمحن الرحيم 

بأّن التسعة عشر هم زبانية  -رضي اهلل عنه-كما سبق، وهذا تصريح من ابن مسعود
أّن التسعة عشر هم خزنة جهّنم، وأرشد الناس إىل فضل  جهّنم، فإّنه قد فهم من اآلية

البسملة بأّن اإلنسان إذا قاهلا حتميه من خزنة جهنم مبا حيّصل املرء من أجر عظيم على 
قد ذكرا  -بسام بقوهلما أ.يستأنس  ناللذيقوهلا. يؤيد رّدي هذا أّن القرطيب وابن عطية 

( من 32ا. ومل يذكراه يف تفسري اآلية )يف تفسري البسملة وبيان فضله قول ابن مسعود
 سورة املّدثر.

بيان معاني األلفاظ ودالالتها لتفعيل  -وبالرجوع إىل تعريف تفسري النصوص 
فهذا التعريف يوّضح قاعدًة هامة يف التعامل مع األلفاظ  -النص على وضع يفهم منه

من ما وضع مبا يفهم من النص ضبغض النظر عن درجة وضوحها وهو وجوب التقيد 
له يف العرف اللغوي والشرعي. ومل يكن هذا حال حساب اجلّمل يف أي وقت من 
األوقات، فحتى يف قمة شيوع هذا احلساب بني العرب، مل يكن مما يفهم من الّنص، 
بدليل أّنهم كانوا دائمًا حباجة إىل اإلشارة إىل أّن هذه العبارة حتسب حبساب اجلّمل: فقد 

فحساب  ، إذن...فاركعوا هلل مع الراكعني() وكان تارخيه عده...،أّرخت مات الشعر ب
خضع له اجلّمل مل يكن مما يفهم من النصوص العادية دون إشارة صرحية إليه، فكيف ُن

 فيها إىل استخدامه.آالف النصوص الشرعية املتواترة والصحيحة دون أدنى إشارة 

الذي  "تكون فنت...س"-رضي اهلل عنه-علي  وكذلك حال االستدالل حبديث
لقرآن نه يف اأومن هذا احلديث نعلم " أ.حممد أمحد سالمة، حيث قال:استدّل به 

لكن ما هو العلم الذي سيساعدنا على معرفة هذه و نبوءات حتى قيام الساعة.
 ،آية هلا موضعها اخلاص يف القرآن كلفكل حرف و نه احلساب القرآني!! إ -النبوءات؟

بعمليات حسابية بسيطة ميكننا فهم تاريخ ما أو وال تتغري ملوضع آخر، و لتالئمه نزهلا اهللأ
، فاحلديث ليس فيه نّص وال ظاهر وال مفسر وال حمكم يف شأن (2)"حتديد رقم معني!

                                                 

 .0سالمة، ص (2)



  

 ؟، فكيف ميكن اعتباره دلياًل عليهاحلساب

 :األلفاظ غري الواضحة -ب

. (1)يت قد تدخل فيهاوهي األلفاظ اليت ال يتضح معناها يف بعض املدلوالت ال

  ها فهي:أما أقسامو

 اخلفي:  أواًل:

ما اشتبه معناه وخفي مراده بعارض غري الصيغة، بل من تطبيقه على وهو 

ٺ ) :-تعاىل -. كدخول النباش والنشال يف قوله (0)مدلوالته، ال ينال إال بالطلب

 .(3) [43 ]املائدة:   (ٺ ٺ ٿ

 املشكل:  ثانيًا:

ه لسبب يف ذات اللفظ، وهنا يظهر الفرق بينه وبني اخلفي؛ وهو الذي خفي معنا
. فهو احتمال (4)فاخلفي يعرف املراد منه ابتداًء، وأما املشكل فاخلفاء جييء من ذات اللفظ
كمعنى كلمة . (5)يف اللفظ أو يف األسلوب جيعل املعنى ال يفهم إال بعد التأمل والرتجيح

 .(6) [113 ]البقرة:   (ڃ ڃ چ چ چ چ): -تعاىل -قرء يف قوله 

 : ثالثًا: اجململ

وهو الذي ينطوي يف معناه على عدة أحوال وأحكام قد مجعت فيه وال ميكن 
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كالصالة، . (2)معرفتها إال مببني، فال ميكن معرفة تفصيله من ذات اللفظ إال بدليل يفصله
 .(0)ملطهرةجاء تفصيل أعماهلا وأحكامها يف السنة اجاء األمر بإقامتها يف الكتاب، و

 املتشابه:  رابعًا:

ال ترجى معرفته يف  حبيثاللفظ الذي خفيت داللته على معناه بسبب يف نفسه  وهو
كما يف: ، كصفات اهلل عّز وجّل وأفعاله سبحانه (3)الدنيا، ولو وجدت قرينة تدّل عليها

 .[2 ]البقرة:   (ٱ )، وكاحلروف املقّطعة: [11 ]الفجر: (ى ائ ائ ەئ ەئ)
 .(4)تعاىلتوقف فيه، وتفويض أمره إىل اهلل وحكمه ال

فال ميكن يف إمكانية معرفة املتشابه أو استحالة معرفته،  وعلى الرغم من اخلالف
 القول: إّنه ال يوجد متشابه يف القرآن الكريم، وذلك لألسباب اآلتية:

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ )أّن اآلية الكرمية أخربت بذلك:  .2

 .[1 ]آل عمران:   (ڻ ڻ ڻ ۀ
بل  -عّز وجّل -أّنه مما ال شّك فيه أّن البشر ال ميلكون اإلحاطة بصفات اهلل  .0

وكثري من األمور الغيبية اليت جاء ذكرها يف القرآن الكريم، فكما أّن طاقة 
أجسادنا حمدودة يف هذه احلياة، فكذلك احلال مع طاقة عقولنا، وهذا حيّتم بقاء 

 شيء من املتشابه إىل يوم القيامة.

ّن هذا مما ال يتعارض مع تعبد اهلل لنا مبا نعلمه وندركه، ألّنه قد ثبت أّن املتشابه أ .3
وال يتعلق به  ال يوجد شيء منه يف النصوص الشرعية العمليةبهذا املعنى 
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 ثّم  .(2)، فآيات األحكام وأحاديثها خالية عن لفظ ال سبيل إىل معرفتهتكليف
ح أو احلديث الصحيح أو اإلمجاع القاطع، إّنه ملا مل يقع بيانه بالقرآن الصري

من غري هذه الوجوه تسور على ما ال يعلم. واآلية  -تعاىل -فالكالم يف مراد اهلل 
الكرمية بينت ذلك عندما قسمت الناس حسب موقفهم من املتشابه إىل قسمني: 

   (ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ) القسم األول:

   (ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې) والقسم الثاني: [1 ]آل عمران:

فإنكار اآلية على من يّتبعون املتشابه ابتغاء تأويله دّل على أّن  [1 ]آل عمران:
الصواب اإلميان به كما جاء وتفويض علمه إىل اهلل، ولو كان طلب تأويل 

وهذا يتفق  .(0)الذين يف قلوبهم زيغ ر مستحّب ملا وصف به اهلل تعاىلاملتشابه أم
آلية من سورة املّدثر عدة أهل النار فتنة، ال لذات العدد، ولكن ألّنها مع اعتبار ا

 :يف تفسري الفخر الرازيإال اإلميان به كما هو، جاء خرب عن أمر غييب ال منلك 
املراد من الفتنة االمتحان حتى يفوض املؤمنون حكمة التخصيص بالعدد املعني "

. فهي سبب (3)"ذي أِمروا باإلميان بهإىل علم اخلالق سبحانه، وهذا من املتشابه ال
. وهذا أمر لسنا متعبدين إال باإلميان (4)لفتنة الكافرين، وسبب ليقني املؤمنني

والتسليم به كما جاء، وإذن فال حاجة ملزيد حبث وتنقيب عن دالالت ال يعّبر 
 عنها.
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 اإلعجاز العددي ودالالت األلفاظ 

 :(2)سام هيأربعة أق إىلقّسم احلنفية الداللة 

 :عبارة النص  (9

أو تبعًا، فاللفظ ال بّد له من معنى  وهي داللة اللفظ على املعنى املتبادر منه أصالًة
ومثاله:  .(3)وتسمى داللة املطابقة .(0)مقصود، وقد يكون له مع ذلك معنى غري مقصود

، فإّن معناه األصلي وجوب نفقة الوالدة [144 ]البقرة: (ۈ  ۇ ۇ ۆ ۆ)
على األب، وهو املقصود األول، واللفظ يدّل على اتصال الولد واختصاصه املرضعة 

 .(4)بأبيه، فكأّنه ملك له، وهو معنى متبادر، دون أن يكون املقصود األول من الكالم

 إشارة النص: (2

وهي داللة اللفظ على ما مل يوضع له اللفظ أصاًل وال تبعًا، ولكّنه معنى الزم 

ٱ ٻ ٻ )ومثاله:  .(5)فهي من قبيل داللة االلتزام للمعنى الذي وضع له اللفظ،

، فإّن هذا الّنص دّل بعبارته على إباحة الوقاع [231 ]البقرة: (ٻ ٻ پ پ پ
يف كّل حلظة من ليالي الصيام، وهو املقصود األول من اللفظ، ويلزم منه صحة الصوم 

 .(6)مع اجلنابة فيما لو طلع الفجر قبل التمكن من االغتسال

 الّنص: داللة  (3

وهي داللة اللفظ على ثبوت حكم املنصوص عليه للمسكوت عنه الشرتاكهما يف 

                                                 

ب(، -هـــ2402. والزركشــي، )023ص0. واإلحكــام، 037ص0انظــر: السرخســي، )ب.ت(،  (2)
 .404-426ص2ج

 . 472ص2هـ(، ج2423انظر: الصاحل، ) (0)

 .76ص2هـ(، ج2423انظر: الرازي، ) (3)
 .043انظر: عبد الواحد، ص (4)

 .473ص2هـ(، ج2423. والصاحل، )76ص2هـ(، ج2423انظر: الرازي، ) (5)
 .049انظر: عبد الواحد، ص (6)



  

-. ومثال داللة الّنص قوله (2)علة احلكم اليت يفهم كّل عارف باللغة أّنها مناط احلكم

حيث يدّل بعبارته على النهي عن أن يقول  [14 ]اإلسراء:   (ہ ہ ہ ھ ): -تعاىل
هي اإليذاء، وهي موجودة يف أمور أخرى أشّد كالشتم الولد للوالد )أف(، والعلة 

 .(0)والضرب، وهذا املفهوم املسكوت عنه فحكمه التحريم من باب أوىل

 اقتضاء الّنص:  (4

على مسكوت عنه ال يستقيم الكالم إال بتقديره، ومسيت بداللة وهي داللة اللفظ 
لكالم غري مطابق ون ااالقتضاء ألّن صحة الكالم تقتضي تقدير املسكوت عنه، وإال يك

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ) :-تعاىل -ومثاهلا قوله  .(3)وتسمى داللة االلتزام للواقع.

 .(4) [4 ]املائدة:   (پ

يثبت احلكم بهذه الدالالت على وجه القطع ما مل يصرفها عن القطع احتمال 
 تأويل أو ختصيص. وذلك أّن كاًل من داللة العبارة وداللة اإلشارة يثبت املعنى فيها
بنفس اللفظ وكذلك داللة الّنص يثبت بها احلكم قطعًا إلضافته إىل العلة املفهومة من 
الكالم لغة، والثابت باللغة قطعي. ولكن هل يثبت اإلعجاز العددي بأي من هذه 

 الدالالت؟

عبارة النص ألّن  داللةفال ميكن أن يكون من باب حتويل احلروف إىل أعداد، أما 
 عنى املتبادر من نصوص القرآن ال أصالة وال تبعًا.األعداد ليست من امل

ليس من الزم  هوأّما إشارة الّنص وهي املعنى الالزم، فهي مستبعدة أيضًا، ألّن
املعروفة يف اللغة النصوص أن تدّل على أعداد معينة، فالنصوص هلا دالالتها اخلاصة 

فمن أين جئنا بأّن كلمة ها. اليت ال تتأثر باستخراج أعداد منها أو عدم استخراجوالشرع و

                                                 

 .526ص2هـ(، ج2423انظر: الصاحل، ) (2)
 .523ص2هـ(، ج2423انظر: الصاحل، ) (0)

 .76ص2هـ(، ج2423انظر: الرازي، ) (3)
 .244-243انظر: أبو زهرة، )ب.ت(، ص (4)



  

( ما وجه داللتها على ذلك؟ ما هو نوع 20345اليت ذكرها د.قبطين تعين ) "كلبهم"
وأين ما يشري إىل هذا املعنى؟؟ وهل يصّح اعتبار التشابه بني احلروف الداللة هنا؟ 

 واألرقام إشارة إىل املعنى املذكور!!!

گ  ) :ثل قوله تعاىلات األهمية يف املوضوع موحتى بعض النصوص ذ

إّن مثل هذه اآليات يتم " يقول أ.بسام جرار:، [21 ]اإلسراء:   (گ ڳ ڳ ڳ
تفصيلها ليتنبه أهل العلم إىل دالالتها وإشاراتها، وكّل ذلك يف مقام النعمة، وبالتالي 

ومع التسليم . (2)"البديعيتيح العلم لإلنسان جمااًل أعظم لالستفادة من إمكانات الكون 
هذه اآلية تدعو إىل البحث يف الكون واالستفادة منه إىل أّن هذا ال ميهد لإلعجاز  بأّن

وإن تطّلبت تعّلم احلساب، واالستفادة منه يف نواحي احلياة املختلفة؛ إال العددي، ألّنها 
أّنها ال تستلزم تطبيق هذا احلساب على القرآن الكريم، وال تستلزم على اإلطالق حتويل 

 داد.حروفه إىل أع

وأّما داللة الّنص فإّن أّي عارف باللغة ال يقول بوجود عّلة مشرتكة بني احلروف 
واألعداد، وال يوجد يف اللغة العربية ما جيرب املرء على فهم أعداد معينة من ألفاظ عدا 

 األلفاظ املباشرة احملّددة بدقة: واحد، اثنان، ثالثة...، أو غري احملددة مثل: ِبضٌع، َنَفٌر...

وتبقى داللة االقتضاء اليت تعين عدم استقامة الكالم إال بتقدير كالم مسكوت عنه، 
ومما ال حيتاج إىل نقاش أّن الكالم قد استقام طوال أربعة عشر قرنًا وسيبقى كذلك دون 

 احلاجة إىل تقدير الدالالت العددية لتوضيحه.

 :(2)الدالالت إىل قسمنيوأما اجلمهور فقد قسموا 

 نطوق.داللة امل (1

 داللة املفهوم. (2

فأّما داللة املنطوق وهي ما دّل عليه اللفظ يف حمّل النطق، فيقال فيها ما قيل يف 
                                                 

 .54هـ(، ص2402انظر: جرار ) (2)

 .627ص2هـ(، ج2423الصاحل، ) انظر: (0)



  

ما دّل عليه اللفظ ال يف حمّل الّنطق، الدالالت سابقة الذكر، وأّما داللة املفهوم وهي 
 :(2)فقسمها اجلمهور إىل قسمني

 د سبق احلديث عنها.وق "داللة الّنص"وهو ما يقابل  مفهوم املوافقة: .أ

وهو أن يكون املسكوت عنه خمالفًا للمنطوق يف احلكم إثباتًا  مفهوم املخالفة: .ب
دليل "، فيثبت للمسكوت عنه نقيض حكم املنطوق به، وهو ما يسّمى بـونفيًا

 :(3)، وهو أنواع(0)"اخلطاب

 .مفهوم الصفة 

 .مفهوم الشرط 

 .مفهوم الغاية 

 .مفهوم احلصر 

 .مفهوم اللقب 

 العدد: وهو ما يعنينا هنا.م فهوم 

ما خيالف احلكم  هو داللة اللفظ املقيد حلكم عند تقييده بعدد على العدد ومفهوم 
وهو تعليق احلكم بعدد  :مفهوم العدد" قال الشوكاني:وفيه . (4)للمسكوت عنه

ما  واحلّقخمصوص فإّنه يدّل على انتفاء احلكم فيما عدا ذلك العدد زائدًا كان أو ناقصًا...
، والعمل به معلوم من لغة العرب ومن -أي أصحاب هذا القول - ذهب إليه األولون

الشرع فإّن من أمر بأمر وقيده بعدد خمصوص، فزاد املأمور على ذلك العدد أو نقص عنه 
فأنكر عليه اآلمر الزيادة أو النقص، كان هذا اإلنكار مقبواًل عند كل من يعرف لغة 

كانت دعواه  -مع كونه نقص عنه أو زاد عليه -د فعل ما ُأِمر به العرب، فإن ادعى أّنه ق

                                                 

 .627ص2هـ(، ج2423الصاحل، ) (2)

 .629ص2هـ(، ج2423الصاحل، ) (0)

 .627-622ص2هـ(، ج2423انظر: الصاحل، ) (3)

 .627ص 2هـ(، ج2423انظر: الصاحل، ) (4)



  

 .(2)"هذه مردودة عند كّل من يعرف لغة العرب

يلغي العدد يف مفهوم العدد، فماذا سيقول فيمن  االختالففهذا قوله يف مسألة 

ى ى ائ ائ )يقول:  لى عدد آخر، فاهلل تعاىلاملنصوص عليه ويقول إّنه يدّل ع

عند " بسام جرار يقول: وأ.، [23 ]العنكبوت:   (ۆئ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ
( مرات. 3تفّحص تكرارات األحرف يف سورة نو ، وجدنا أّن احلرف ) ( تكرر )

اليت تتبادر  -عليه السالم -( هو الفرق بني مّدة لبث نو  3والالفت لالنتباه أّن الرقم )
 !(0)"(...953لتحقيق وهي )(، ومّدة لبثه بعد ا952إىل الّذهن قبل التدقيق الفلكي أي )

ة ( وهو يقول: ليست كذلك، أليس هذا خمالفة صرحي952سبحان اهلل! اهلل يقول: )
 ملا نّص عليه كتاب اهلل تعاىل!!

 االستقراء:مسألة: 

من استقرأ أي طلب القراءة، واستقراء األمور: تتبعها ملعرفة " االستقراء لغًة:
 .(3)"أحواهلا وخواّصها

تصفح جزئيات أمٍر كلي إلثبات حكمها له، أو هو االستدالل  هو" واصطاللًا:

                                                 

 .230-232)ب.ت(، ص الشوكاني، (2)

"يقسـم علمـاء الفلـك السـنة      . وأّما حتقيقه يف الرقم فيوضـحه يف قولـه:  72هـ(، ص2429جرار، ) (0)
( 365.0400(يومـًا، وسـنة مداريـة مقـدارها )    365.05636الشمسية إىل سنة جنمية ومقـدارها) 

( 365049( سنة هو )2222السنة النجمية واملدارية، يكون عدد أيام الـ) يومًا. وإذا أخذنا متوسط
( يومـًا، وسـنة   307.35990يومًا، ويقسم علماء الفلك السنة القمرية أيضًا إىل جنميـة مقـدارها )  

(يومًا. وإذا أخذنا متوسط السنة النجمية واملدارية يكون عدد أيـام  354.36727مدارية مقدارها )
يومًا. 343293(= 27256-365049( يومًا. اآلن بإمكاننا أن نطر  )27256و )( عامًا ه52الـ)

 -عليـه السـالم   -(. وبهذا يتبني لنا أّن مدة لبثـه  953.03(سنة مدارية، و)953.3وهذا يساوي )
 [72-69هـ(، ص2429( سنة كما هو متبادر للوهلة األوىل"]جرار، )952( سنة وليس )953)

 . 502ص4ج (،هـ2379) رضا، (3)



  

 .(2)"ته يف األمر الكلي لتلك اجلزئياتبثبوت احلكم يف اجلزئيات على ثبو

 :(0)وهو نوعان

 ويكون بتصّفح مجيع اجلزئيات ما عدا الصورة املتنازع عليها. االستقراء التام: (2

عدا صورة الّنزاع مع  ماويكون بتصّفح أغلب اجلزئيات االستقراء الناقص:  (0
 بعض الصور األخرى.

وقد اجته علماء احلضارة اإلسالمية إىل املنهج االستقرائي عن خربة ودراية بأصوله 
بالعلوم  وقواعده، وأحرزوا على أساسه تقدمًا ملموسًا يف حركة التطوير العلمي، ابتداًء

م استعملوا االستقراء يف تفسري الشرعية، وانتهاًء بالعلوم التجريبية، ومما الشّك فيه أّنه
القرآن وبيان أحكامه، فاستقرؤوا مثاًل اآليات اليت فيها دعاء متوصلني من خالهلا إىل 
آداب الّدعاء، واستقرؤوا اآليات اليت فيها أوامر ليتوصلوا إىل داللة األمر فيه...، 

ا... ويف العصر واستقرؤوا اآليات اليت تتحّدث عن اجلّنة للوصول إىل وصف اجلّنة وهكذ
احلديث جند علماء التفسري ُيعملون االستقراء يف التفسري املوضوعي للقرآن، الذي هو 

 استقراء لآليات يف موضوع معني وتفسريها.

ولكن يف كل األمور سابقة الّذكر كان االستقراء تامًا، واالستقراء التام دليل ثابت 
لعددي باالستقراء على ما ذهبوا على النتيجة، فهل يصح استدالل أصحاب اإلعجاز ا

آيات قليلة من كتاب اهلل حتى يومنا  ستنتجوا مظاهر هذا اإلعجاز إال منإليه، وهم مل ي
ّنه قد ظهر لعلماء إتامًا، وهنا ال بّد من القول  لطبع ال ميكن اعتبار ذلك استقراًءهذا. با

 يكون صدقه مطلقًا، بل االستقراء أنفسهم أّن االستقراء إذا مل يشمل مجيع اجلزئيات ال
مبعنى ما ال ميكن إنكاره دون الوقوع يف  -حمتماًل، وهذا يعين أّنه ال ميكن اعتباره برهانًا 

، فإذا مل يعتربوه هم برهانًا يف علومهم الدنيوية، فهل نعتربه حنن برهانًا فيما (3)-التناقض

                                                 

 .927-926ص0هـ(، ج2426الزحيلي، ) (2)

 .927-926ص0هـ(، ج2426الزحيلي، )( 0)

مكتبة اجلامعـة العربيـة،    ،234-203حممود فهمي زيدان، ص االستقراء واملنهج العلمي، د. أنظر:( 3)
 م.2966، 2بريوت، ط



  

 يتعلق بكتاب ربنا املنـزه عن كّل ما هو ناقص أو معيب؟

ويالحظ املتتبع لإلحصاءات العددية اليت قّدمها الباحثون يف اإلعجاز العددي، أّن 
غالبيتها العظمى استقراءات ناقصة )غري تامة( حتى وإن مشل االستقراء عددًا كبريًا من 

 .أفراد األمر املستقرأ

ّمل الذي يهمنا هنا أن يعلم القارئ الكريم أّن دليلنا على وجود اجُل" يقول أ. بسام:
يف القرآن الكريم يتمثل يف استقراء القرآن؛ فإذا استطعنا أن حنشد األمثلة الكثرية على 
وجوده، فإّن ذلك يكفينا. وإذا مل ُيعترب ذلك ُحّجة، فيكفينا أن يطلع الناس على عجائب 

 حنشد األمثلة "، ويظهر جليًا من هذه العبارة أّن االستقراء غري تام؛ ألّن عبارة (2)"قرآنية
ال تفيد االستقراء التام، وبقية الكالم تشهد لذلك، وهي أّن النتيجة اليت حنصل  "الكثرية

وهكذا  "عجائب قرآنية"عليها نتيجة ال تفيد القطع وال اليقني، وغاية ما حنصل عليه هو 
 وهذه قطعًا ليست من اإلعجاز."ُمَلح العلم"نرجع إىل ما أمساه ابن عطية 
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 بعراال الفصل

 التناسق العددي وضوابطه

 :وفيه مبحثان

 إعجاز عددي أم إعجاز بياني. املبحث األول:

 ضوابط التناسق العددي:  املبحث الثاني:



  

 



  

بعد هذه الرحلة بني صفحات جمموعة من أبرز األحباث املنشورة يف اإلعجاز 
لتعامل مع العددي، وبعد ما قّدمته من حتليل حمتواها وعرضه على  أهم مراجعنا يف ا

اللغة العربية ، ال بّد من تسجيل موقف حمدد اجتاه ما يسّمى القرآن والسنة وكتاب اهلل: 
وهل هو وجه مستقل بذاته؟ أو : هل هو حقًا من أوجه اإلعجاز؟ "اإلعجاز العددي"

ميكن اعتباره تابعًا لغريه؟ وسواء أكان هذا أم ذاك فهل يرتك األمر على الغارب لكّل من 
يؤلف ويتكلم فيه؟ أم ال بّد من وضع ضوابط ترّشد التأليف فيه وتضعه يف  أنيريد 

 نصابه الصحيح؟ هذا ما سأبينه يف هذا الفصل.

 إعجاز بيانيإعجاز عددي أم املبحث األول: 
 

من املعلوم أّن القرآن الكريم كتاب معجز، أعجز اإلنس واجلّن منذ نزوله إىل أن 
مبثل أقصر سورة منه. ومقتضى اإلعجاز أن ال  عن اإلتيان يرث األرض ومن عليها

آخر، فلما ذكر العلماء اإلعجاز البياني مظهرًا  يستطيع أحد حتقيق مظهر اإلعجاز يف كالٍم
من مظاهر إعجاز القرآن الكريم كان قد ظهر للناس مجيعًا عجزهم عن تقليد بالغة 

 "اإلعجاز العددي"يسمى بـ القرآن وبيانه، انطالقًا من هذه احلقيقة فال أرى اعتبار ما
 مظهرًا من مظاهر اإلعجاز، لألسباب اآلتية:

أنها مقرونة بالتحّدي، ومل يقع التحدي  -كما سبق -من أركان تعريف املعجزة  (2
ُيطلب من الناس اإلتيان بأنظمة عددية كاليت يف باألعداد يف القرآن الكريم، ومل 

آن حني أعفاهم اهلل من حمتوى ما القرآن الكريم. يف حني وقع التحدي ببيان القر
أن تكون مثل القرآن، قال  بشرط "مفرتيات"يأتون به من الكالم، فقبل منهم آيات 

. فاملعنى (2) [24 ]هود:   (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ) تعاىل:
، ومع ذلك تعاىلافرتى القرآن وكذب يف نسبته إىل اهلل  --أنتم تقولون: حممد "

فصيح رائع، فأتوا بعشر سور من تأليفكم وبيانكم، هي  تعرتفون أّنه بيان بليغ
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 .(2)"مفرتيات مكذوبات، لكّنها مثل هذا القرآن يف مسو بيانه وروعة أسلوبه!

أمر خارق للعادة واملألوف من السنن "من أركان تعريف املعجزة أيضًا أّنها  (0
ة للعادة واألنظمة العددية مهما كانت معقدة فهي ليست خارق "والقوانني الكونية

فقوانني األعداد معروفة، وحتليلها وتركيبها أمر ميسر، وهي لذلك قابلة للتقليد، 
أن يأتي  -اإللكرتوني عن االستعانة باحلاسب فضاًل -ميكن للعقل البشري وحده 

 "املتسلسالت العددية"مبثلها، وقد أوردت سابقًا أمثلة تدّل على ذلك، فـ

 "داللة على أعداد معينة وفق حساب اجلّمل العبارات اليت هلا"و "الرتاميز"و

، بل إّن التعامل كّلها أمور قابلة للتقليد ،"اإلتيان حبرف واحد ضمن عدد معني"و
ز من القرآن إىل مظاهر إعجاز أّدى إىل تعدية اإلعجاهذه املظاهر باعتبارها مع 

لوا ، فهذا أمر قد فعله أصحاب اإلعجاز العددي مرة عندما أدخغريه، وال عجب
. ومرة عندما "حطني"و "صال  الدين"إىل حساباتهم عبارات من اللغة العربية كـ

أدخلوا إىل حساباتهم عبارات من كتب أهل الكتاب كما فعل أ.حممد أمحد سالمة 
  .ممن سبق ذكرهم وغريه

وال  -أّنه مل يثبت حتى يومنا هذا وجود إعجاز عددي يف كّل آيات القرآن الكريم (3
 حني أّن اإلعجاز البياني وجه جلي يف كّل اآليات ووفق كّل يف، ى أكثرهاحت

فعلى القراءات ومهما اختلفت أوجه الرسم. وهذا ال جنده يف اإلعجاز العددي، 
مل اليت ماذا نفعل يف اآليات ففرض التسليم بوجوده يف اآليات اليت حتّدثوا عنها، 

لوجه من أوجه يستطيعوا ربطها بأّي نظام عددي، هل هي خالية من هذا ا
اإلعجاز. أم نعّلق البّت يف أمرها إىل حني إثبات وجود مثل هذا النظام أو عدم 

 وجوده.

 أنه قائم على التحكم ، وال توجد له قواعد وأسس يقوم عليها. (4

لقرآن هلذا ال ميكن التسليم بكون هذه األنظمة العددية وجهًا من أوجه إعجاز ا
نظمة ليست إال جزءًا من اإلعجاز البياني، فإّن هذه األالكريم، لعدم صالحه لذلك، و
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جميء آيات القرآن وفق هذه األنظمة مع احملافظة على نفس الدرجة من الفصاحة 
ن تكون ألال تصلح عجاز، أّما األنظمة العددية حبّد ذاتها والبالغة والبيان هذا هو اإل

ي يف عدم د. صال  اخلالإعجازًا. ولكن يف نفس الوقت أتبع ما تبناه األستاذ الكريم د

حت خت مت ىت ) :-إنكار وجود تناسق عددي يف القرآن متشيًا مع اإلميان بقول اهلل تتعاىل

 .(2) [31 ]القمر:   (يت

لح التفسري ُم"وهذا القول يتفق مع رأي ابن عطية حني اعترب هذه احلسابات من 
ما يقال فيه إنه  وأقصى"، والذي أيده د.القرضاوي حني قال: )0("وليست من متني العلم

 .(3)"وطرائفه، وليس من صلبه ولبابه "ُمَلح العلم  "من 

 ناصر املاجد الذي سبق توضيح رأيه. وممن أيده كذلك د.
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 ضوابط التناسق العددي املبحث الثاني:
 

الرغم من التسليم بإمكانية وجود تناسق عددي، وعدم وجود ما مينع ذلك، على 
ال بّد من االلتزام بضوابط حتكم البحث يف فك على الغارب، إال أّن األمر ال ميكن أن يرت

هذا األمر وتكون ميزانًا ثابتًا توزن به النتائج اليت قد يعرضها الباحثون فيه، ومن هذه 
 الضوابط:

 أهل العلم واالختصاص:  ى لدراسة التناسق العدديأن يتصّد أواًل:

ساهل الواضح يف أمور دينها، إّن مما يالحظ على أمة اإلسالم يف هذا العصر الت
ون لكل كاتب ويقرؤفرتى الناس يستمعون ألي متحّدث يف أمور الدين عرب الفضائيات 

عرب اإلنرتنت وغريها من وسائل االتصال املعاصرة، ويأخذون ما يعجبهم من حديثه 
دون االلتفات إىل مدى أهليته للقيام بهذه املهمة. والتساهل واقع من قبل املتحّدثني 

العلم الذي ال يف اإلفتاء واالجتهاد قبل أن ترسخ أقدامهم أنفسهم، فرتاهم يقبلون على 
 اليت ابتليت بها أمتنا يف هذا العصر.، فكان هذا احلال من املصائب بّد منه لذلك

 لرسالة من التنبيه إىل هذه املسألة اخلطريةوكان ال بّد لي يف تقديم نتائج هذه ا
ينظروا عمن يأخذون دينهم، وأن ال يقبلوا الرأي إال من ذوي ودعوة املسلمني إىل أن 

أّنهم ال يقبلون الرأي إال من أهل االختصاص يف  يف دينهم متامًا مثلما صاالختصا
السلبية هلذه الظاهرة أخطر من أن حياط بها اآلثار و ديننا أوىل بذلك.حوائجهم الدنيوية، ف

ما أخاف على ":-رضي اهلل عنه –قول عمر  يف مثل هذا املبحث، ولعّل مما يشري إليها
هذه األّمة من مؤمن ينهاه إميانه، وال من فاسق بّيٌن فسقه، ولكّني أخاف عليها رجاًل قد 

فإّن جمرد قراءة القرآن ال  ،(2)"قرأ القرآن حتى أذلقه بلسانه، ثّم تأوله على غري تأويله
 :(0)إىل قسمنيتاب اهلل ك يف تفسريه، ولذا قسم العلماء الرأي يفتكفي للخوض 

موافقة الكتاب موافقة كالم العرب ومناحيهم يف القول، مع على  قسم جاٍر  (2
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 والسنة، ومراعاة سائر شروط التفسري، وهذا هو الرأي اجلائز بال شك.

على قوانني العربية وال موافق لألدلة الشرعية، وال مستوٍف  قسم غري جاٍر  (0
 نهي وحمّط الذم.لشرائط التفسري، وهذا هو مورد ال

من  ولكي يكون التفسري من القسم األول املقبول فال بّد لقائله من أن ميلك أدواته
العلم بالكتاب والسنة واألدلة الشرعية وقوانني اللغة وشرائط التفسري، وما عدا مالك 

لتمحيص، وال يكفي املتكلم يف الدين هذه األدوات فال يؤخذ برأيه إال بعد الدراسة وا
كون من أصحاب العقول النرية املخرِتعة، حتى يكون من أصحاب العلم الذي ال بّد أن ي

 من خضوع العقل له.

وقد رأينا يف هذه الرسالة بعض النماذج لالبتعاد عن بعض األصول اليت البّد منها 
لعلم بأهميتها، كما رأينا يف يف التعامل مع كتاب اهلل، وكان االبتعاد عنها نتيجة لعدم ا

ل بعضهم للغة العربية، أو نتيجة للتوسع يف أصول أخرى كما رأينا مثاًل يف استعمال إهما
 .-تعاىل –االستحسان يف القراءات، أو األحاديث الضعيفة يف تفسري كتاب اهلل 

فرصة أيضًا لدعوة من يظهر له رأي يف كتاب اهلل أن ال يسارع إىل نشره فهذه 
العلم فيقروه، أو يسعى بنفسه إىل أن يصل وعرضه على العامة حتى يعرضه على أهل 

  الشرعي تؤهله للحكم على ما يراه. درجة من العلم

 اإلحصاء:وواعد منهجية ثابتة للعّد حتديد قثانيًا: 

مّر يف هذه الرسالة عدد من األمثلة اليت تبني افتقار اإلحصاء يف اإلعجاز العددي 
 :لعمليات احلسابية، من ذلك مثاًليف كّل ا اتباعهاإىل قواعد منهجية ثابتة يتّم 

  يف الواردة  "رحيم"ه تكرار كلمة الرحيم كلمة ّدقد جتاهل يف َعأّن د. رشاد خليفة

حبجة أنها خاصة بسيدنا  [213 ]التوبة:   (ۇ ۆ ۆ  ) قوله تعاىل:
 الواردة يف قوله تعاىل: االسمكلمة  "اسم"يف حني أنه عّد يف تكرار ،- -حممد 

هنا  اليت سوغت فما القاعدة .(2)[22 ]احلُجُرات: (حب خب مب ىب يب جت)
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نفسه املطابقة للكلمة اليت مّت إحصاء تكرارها، ويف الوقت  "رحيم"إهمال كلمة 
 الواردة يف البسملة!! "بسم"خالفة لرسم ومعنى امل "االسم"إحصاء كلمة 

  عبد الرزاق نوفل، فيقول إّن تكرار كلمة )احلياة(.داحلياة واملوت: حيصيها 
( مرة. وهو يف 245ومشتقاتها يساوي تكرار كلمة )املوت( ومشتقاتها ويساوي )

 -(2)( موضعًا ألنه أحصى ما خيص اخللق33هذا مل حيص مشتقات كلمة احلياة يف )
، -كما يقول صدقي البيك -(0)ما خيص اإلحياء هلل  أحصىأو ألنه -كما يقول هو

اإلحياء لغري اهلل، مرة  ( مرة،24) بلدومن املواضع اليت مل حيصيها: حياة األرض وال

ۅ ۉ ۉ  ) -تعاىل -لعيسى ومرة لنمرود، اإلحياء مبعنى جمازي كما يف قوله 

 ، ومرة واحدة كلمة )احليوان(![13 ]األنفال:   (ې ې

  عبد الرزاق نوفل إّن جمموع  د.نيب ورسول وبشري ونذير.. وأمساء الرسل، فقال
، بشري، ومشتقاتها يساوي جمموع تكرار أمساء تكرار الكلمات: نيب، رسول، نذير

أحصى تكرار عبارة  ه( مرة. والعجيب أّن523، ويساوي )اهللالرسل يف كتاب 
صدقي  ( مرات مع أمساء أنبياء اهلل ورسله، أنكر عليه ذلك أ.3)ناقة اهلل( وهو )

 .(3)البيك، ووافقه عليه موقع األرقام على اإلنرتنت

  (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ) :يف قول اهلل تعاىل لكحي الدائميقول م. عبد    

إذا ما إذا ما قمنا بعّد حروف اسم )اهلل( يف هذا النص الذي ": [211 ]النساء:
، عدد 3األلف =  ، فعدد حروفعن اهلل وجدنا سبعة أحرف بالضبط يتحدث

 ، واجملموع:2، عدد حروف اهلاء = 3حروف الالم = 

 أحرف .  7=  2+  3+  3

، بل إن تكرار هذه احلروف هو من مضاعفات السبعة 7يساوي ليس اجملموع فقط 
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( 233لَتشّكل لدينا عدد هو )  2-3-3 ، أي رقام صفّاأيضًا! فلو قمنا بصّف هذه األ
دًا . فهنا اعتمد أسلوبًا جدي(2)"(29× 7، فهو يساوي )7وهذا من مضاعفات الرقم 

 اإلعجاز العددي.   استعملها الباحثون يف إىل األساليب الكثرية اليت إضافة

ملاذا جنمع يف بعض األحيان ونطر  يف أحيان أخرى، ملاذا نضرب يف أحيان ونقسم 
 يف حاالت أخرى، ملاذا نأخذ الرقم بدقة يف حاالت ونقربه يف حاالت أخرى....؟؟

عد ال بّد إّن كثرة أساليب اإلحصاء وعشوائيتها حتّتم حتديد قواعد للعّد، وهذه القوا
 منها:س اإلحصاء، وأن تَوضح أس

متى نستعمل كاًل من العمليات احلسابية: متى جنمع؟ متى نطر ؟ متى نضرب؟   (2
 متى نقسم؟ متى حنسب اجلذر الرتبيعي؟.....

 يف علوم الرياضيات واإلحصاء؟ وملاذاملاذا ال نلتزم بالعمليات احلسابية املقررة   (0
بعضها جبوار األعداد خمرتعة ليس هلا مستند علمي كصّف نتعّداها إىل عمليات 

 واعتبارها عددًا واحدًا؟؟ وهل ميكن أن يقبل منا هذا التعّدي؟؟ بعض

متى نكتفي مبجّرد العّد، ومتى نتعداه إىل العمليات احلسابية؟؟ ومتى نستعمل   (3
حساب اجلّمل؟ ومتى نستعمل القيم الرتتيبية للحروف؟ ومتى نستعمل الرتتيب 

 ألجبدي؟؟اهلجائي، ومتى نستعمل الرتتيب ا

 وأساليب أخرى كثرية رأينا كيف عّدد يف استخدامها أصحاب اإلعجاز العددي ال
، وأن . أّما أن يرتك األمر بال ضوابطيف التناسق العددي هيةبّد من تقعيدها بدقة متنا

يتحّول البحث يف اإلعجاز العددي إىل جمّرد تفتيش عن أعداد يهدف إليها الباحث، فهذا 
شرع وال عقل، وليس مما يليق بكتاب اهلل الذي يسره اهلل للّذكر،  يقبله أمر غري منضبط ال

 وفّصل آياته لكل طالب هداية وعلم.

 قواعد منهجية ثابتة يف التعامل مع اللغة. إتباع ثالثًا:

من أبرز املالحظات اليت تظهر يف أكثر الكتابات اخلاصة باإلعجاز العددي هو ذلك 
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 ع قضايا اللغة.التنوع يف مناهج التعامل م

اتها مل تكن هناك قاعدة عبد الرزاق نوفل الكلمات ومرادففمثاًل عندما أحصى د.
 أو حتديد العالقات بني الكلمات، وحدود هذه الكلمة، "مرادف"لتحديد معنى ثابتة 

وملاذا املقابلة بني املسلمني واجلهاد حتديدًا، واحلرب  الضالل مرادفًا للكفر، عّدلماذا ف
والقليل، واملصري وأبدًا واليقني مبشتقاته، ثم ما العالقة بني بعض  ، والشكرواألسرى

بالشقاء ومشتقاته،  االكلمات اليت جعلها متقابلة مثل: النطفة والطني اللتان قابلهم
 والسلطان واالبتالء، ...؟؟

وحتى يف إحصاء اللفظة نفسها ال توجد قاعدة ثابتة؛ فبينما حيصي الكلمة مبشتقاتها 
 بعض األمثلة، جنده يتحكم يف هذه املشتقات يف أمثلة أخرى، فمثاًل عندما عد مشتقات يف

وكما يف  .(2)ثبت اإلسالم للمخاطبنيحبجة أنها ال ت "أأسلمتم"عد كلمة اإلسالم مل ي
 "صاحل"إحصاء السيئات والصاحلات؛ حيث مل حيص من مشتقات الصاحلات اسم النيب 

ألنه ال يريد إحصاء الكلمات اليت ال تعين العمل  "عاجل"مبعنى  ها اليتومشتقات
  مل حيص كلمة احلسنات باعتبارها ضد السيئات.يف الوقت ذاته  !(0)الصاحل

املهم يف األمر أن يتحصلوا على عدد متساٍو بأي طريقة كانت، حتى ولو أّدى ذلك 
 ملطلوب ...إىل إخراج كلمة ينطبق عليها املطلوب، أو إدخال كلمة ال ينطبق عليها ا

 وواهلل إّن القرآن لغين عن مثل هذه التكلفات...

بعض العبارات  ك األمر مع إحصاء الكلمات، فأحصى بعضهم كرشاد خليفةوكذل
 ليف إحصاء عدد كلمات أووذلك ، وهو أمر تأباه اللغة، (3)ة واحدةكلم "ما مل"مثل 

ما نزل من دد كلمات أول ولو اعتربناها كلمتني لكان ع القرآن نزواًل من سورة العلق.
  ن كلمة.سورة العلق عشري

عند إحصاء الكلمات ال "ويظهر التعارض جليًا فيما بينهم عندما يقول أ.بسام: 
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ب( ألّن مثل هذه  حنصي احلرف الواحد ولو كان حيمل معنى يف نفسه، مثل )و، ف،
 .(2)"األحرف ال ترسم منفردة، بل تلحق دائمًا يف الكلمة اليت تليها

سوف نعترب واو العطف كلمًة مستقلة عما "عبد الدائم كحيل:   حني يقول م.يف
قبلها وما بعدها، والسبب يف ذلك هو أّن النظام الرقمي الذي سنراه ونلمسه، والقائم 

 ؟)0( "( ال ينضبط إال على هذا األساس7على الرقم )

 اعتربها بعضهم مل يتفقوا على عددها، ففي حني ،وحتى أساس اللغة وهي احلروف
 .األستاذ صدقي البيكك -09، عّدها آخرون كاألستاذ العزايزة حرفًا03

نوال سنجد إذن فال بّد من قاعدة حتّدد األمور اللغوية، ألّننا لو بقينا على هذا امل
مئات الكلمات املتساوية يف عدد مرات ورودها، ليس يف القرآن فقط، بل ويف أي كتاب 

 آخر.

 عّد اآليات والسور واحلروف نهجية ثابتة يفاعتماد مرابعًا: 

ه لدى الكّتاب يف اإلعجاز العددي، وقد وهذا أيضًا مما يالَحظ عدم انضباط
الكثري من هذه املناهج، فهم تارة يعّدون حروف اآلية كاملة وأحيانًا أخرى  تعرض

ية العقلية هذه احلقيقة الدينية .. والبديه":عبد الرزاق نوفلد. ومثاله قولبعض اآلية. 
واليت منطوقها.. الدين عند اهلل اإلسالم.. جندها قد جاءت يف القرآن الكريم يف النص 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ) الشريف:

أي يف   [21 ]آل عمران:   (ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ
. ثم (3)"حرفًا29من سورة آل عمران. وإذا تدبرنا حروفها جندها  29اآلية رقم 

ويقول اهلل سبحانه وتعاىل عن فضله بإكمال الدين للناس وإمتام نعمته عليه ما "ل:يقو

. [4 ]املائدة:   (چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ)نصه: 
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حرفًا تشري إىل 29جند أن حروفه -ورضيت لكم اإلسالم دينًا -ولو تدبرنا القول الكريم
يف اآلية األوىل بينما عّد حرف  "إّن"مل يعّد حريف كلمة  فهو .(2)"كمال الدين ومتام النعمة

الواو يف اآلية الثانية، هذا مع أّن ارتباط حرف التوكيد باجلملة أقوى إذ أّنه جزٌء من 
! وبالتالي فإّما أن معناها، أما حرف العطف فوجود اجلملة السابقة هو الداعي لوجوده

العبارة  أو أن حيذف حرف الواو من (02فيصبح عدد حروفها ) "إّن"حيصي حريف 
 ( حرفًا.23األخرى فيصبح عدد حروفها )

كما مّر يف  تعّد تارة وترتك تارة أخرى احلال مع عّد اآلي، فكانت البسملةوكذلك 
 كتاب أ.حسني سليم. 

وكان بعضهم حيسب حبساب اجلّمل اآلية تارة وبعض اآلية تارة أخرى كالشيخ 

ڃ     )ينما حسب مّجل ب [1 ]الفَلَق: (ٹ ڤ ڤ ڤ)النورسي، عندما حسب مّجل 

 .(0)يف الثانية   (ڄ ڄ)فاستثنى منها  [3 ]الفَلَق:   (ڃ ڃ

عرضه لآليات املكونة من يف كتاب أ.حممد سعيد، يف والكثري من هذه األمثلة جندها 

   (ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)سبعة أحرف فكان مما ذكر يف ذلك: 

اتان ليستا وه [212 ]األنعام:   (\ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  )  [211 ]النحل:

گ گ گ ڳ ڳ )آيتني كاملتني، ووجدنا جيمع بني اآليتني، فكان مما ذكر:

 .(3)[11 - 13 ]املعارج:   (ڳڳ ڱ

ومظاهر عدم ثبات املنهجية يف العّد املباشر للحروف والكلمات واآليات كثرية يف 
كتب اإلعجاز العددي، حتى ظهرت نتيجة لذلك بعض التناقضات فيما بينهم، كالذي 

م، وتنبأ 0200بسام بزوال إسرائيل عام  ، حني تنبأ أ.حممد سالمة بسام وأ. أ.بني  وقع
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كالذي ظهر بني أ. بسام  أو .(2)-مما سبق عرضه -م0204أو 0203أ.سالمة بزواهلا عام 
عبد الدائم كحيل يف العدد األساس يف اإلعجاز العددي يف القرآن الكريم،  جرار وم.

إّن هناك بناًء رياضيًا مدهشًا يتعلق بالكلمات واحلروف " (:29فاألول قال عن الرقم )
(. وإّن هناك ما يشري إىل أّنه أساس يف عامل 29القرآنية، ويقوم على أساس من الرقم )

. قال الثاني عن "الفلك. ويدهشك يف هذا الكتيب أن تكتشف أّنه قانون يف التاريخ أيضًا
يكون موضوع حبثنا هذا حيث تتجّلى واجلواب عن هذا التساؤل س... " (:7العدد )

أمامنا وألول مرة حقائق رقمية تثبت بشكل قاطع وجود بناء رقمّي آليات القرآن 
العظيم، هذا البناء امُلحكََم يقوم على الرقم سبعة ومضاعفاته. ومن جديد تربز عدة أسئلة 

هل يعجز البشر مثل: ما هو اهلدف من وجود هذا البناء يف القرآن، وملاذا الرقم سبعة، و
فإذا كان االختالف قد ظهر يف مسألة  .(0)"عن اإلتيان مبثل هذا البناء املذهل ؟ فعاًل

 !أساسية كهذه، فكيف ببقية املسائل الفرعية

فبما أّن املقصود من دراسة األعداد يف القرآن جتلية اإلعجاز، إذن فال بّد من 
 ة حساب األعداد أينما كانت.املعتمدة وكيفي وأسسه العّد التحديد الدقيق لطرق

 املتواترة انسجام النتائج مع مجيع القراءات خامسًا:

، فال تفاوت بينها ال نفسها الدرجةبالقراءات املتواترة قطعية الثبوت، وكّلها معجزة 
فإّنه ال بّد من مراعاة يف ثبوت وال إعجاز، والتصديق بها واجب، وخمالفتها حرام، وعليه 

راءة ما ، فال جيمع بني القراءات بأن ُتعّد الكلمة وفق قرة للقرآن الكريمالقراءات املتوات
، بطريقة انتقائية، وال يؤخذ بالنتائج اليت ختتّل من قراءة وتعّد األخرى وفق قراءة خمتلفة

 .إىل أخرى

أ. ذكر لنا واألمثلة على النتائج اليت ختتّل بسبب االختالف بني القراءات كثرية 

   (ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب ): -تعاىل-مّجل قوله  منها يف حساب مثااًل بسام جرار

( إذا قرئت )اآلخرة( بإثبات اهلمزة، ويساوي 0203، فقال إنه يساوي )[213 ]اإلسراء:
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 مما سبق التعليق عليه.  "( حبذفها!!0200)

وإذا قبلنا هذا املبدأ وهو األخذ بقراءة ما ألّنها تؤدي إىل نتيجة أفضل، فإّن هذا 
للقراءة املّتبعة، وخاّصة عندما تتعّلق إىل إلغاء كثري من النتائج اليت ستختلف تبعًا  سيؤدي

يؤمنون، "رف كاهلمزة اليت تبّدل بغريها يف أكثر من قراءة، فكلمات مثل حباحلسابات 
يقرأها بعضهم كورش وأبي جعفر بإبداهلا حرفًا مشابهًا حلركة احلرف  "بئس، فأتوهّن
، وهنا أخلص طرق حساب اهلمزة اليت مّرت (2)"نون، بيس، فاتوهّنيوم"السابق، فتقرأ 

 بنا منذ بداية الرسالة:

وقيمتها يف حساب اجلّمل كما تلفظ يف رواية حفص عن عاصم، حسابها همزة  .2
تساوي وفق  "بئس": وعليه فكلمة مثل، تساوي قيمة األلف وتساوي واحد

 حساب اجلّمل:

 وفق املغربي. 323=322+2+0وفق احلساب املشرقي  و  63=0+2+62

ورش، وقيمة الياء  سم العثماني وكما تلفظ يف روايةحسابها ياء كما هي يف الر .0
 :"بيس"تساوي عشرة، وعليه تكون قيمة 

 وفق املغربي 320=322+22+0وفق املشرقي  و  70=0+22+62

 ا:، فتكون قيمته(0)حسابها همزة وياء يف آٍن واحد كما كان حيسبها د. رشاد خليفة .3

 وفق املغربي 323=322+22+2+0وفق املشرقي  و   73=0+2+22+62

م متثل هذه سّت قيم لكلمة واحدة مكّونة من ثالثة أحرف؟!! فأي هذه القي
؟ وما هي طبيعة هذا اإلعجاز الذي حيتوي كّل هذه األعداد املختلفة، اإلعجاز العددي

إّن نتائجهم على رواية حفص، فإن قالوا  والنتائج املتعارضة اليت ينسف بعضها بعضًا،
ماني، ثورش، والعكس بالعكس، وإن قالوا إّن نتائجنا وفق الرسم الع نسفتها رواية

، وإن قالوا حنسب وفق حساب اجلّمل ها نتائج احلسابات اليت وفق الرسم اإلمالئينسفت
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 املشرقي، نِسفت نتائجهم حبساب اجلّمل املغربي، والعكس أيضًا بالعكس. فماذا يبقى
 بعد ذلك من اإلعجاز العددي؟؟

فإن قالوا: إّن اإلعجاز العددي هو من فوائد االختالف بني القراءات، قياسًا على 
فائدة تعّدد األحكام الفقهية باختالف القراءات، فتتعّدد مظاهر اإلعجاز العددي 
ز باالنتقال من قراءة إىل أخرى، هنا سيقال هلم: هاتوا برهانكم، وأرونا هذا اإلعجا

العددي الذي تتعّدد مظاهره بتعّدد القراءات، وال خيتّل باالنتقال من قراءة إىل أخرى، 
!! وإىل أن يقّدموا إعجازًا عدديًا مبثل هذه الشروط ال وال تعارض نتائجه قراءة متواترة

  واليت مل تغطي حتى قراءة واحدة! نسّلم هلم وال نقبل منهم هذه النتائج اجلزئية

 م النتائج مع طرق الرسم العثمانيانسجاسادسًا: 

سبق وأن بينت تعّدد مذاهب الرسم، وأّن املذاهب املعروفة ثابتة يف املصاحف 
، وبناًء عليه فال جيوز العثمانية، فال جمال أبدًا للرتجيح فيما بينها، أو إهمال أي منها

قضًا واضحًا يف خاّصة وأّن الرسم العثماني يظِهر تناالتهاون يف مسألة الرسم العثماني. 
 نتائج اإلعجاز العددي قد تبينه األمثلة اآلتية:

سورة اإلسراء اليت تتحّدث عن وعد اآلخرة نزلت سنة " يقول أ.بسام جرار: .2
وعليه يكون الفرق بني سنة حادثة اإلسراء والسنة اليت يتوقع فيها زوال  (م،602)

 إسرائيل هو:

ل: )ألفان واثنان وعشرون( (، والعجيب أّن هذا هو مّج2422) = (0200-602)
مع مالحظة أّن كلمة )اثنان( كتبت يف املصاحف )اثنان( و)اثنن( ويف الكلمات اليت 

بأكثر من نلتزم عند اجلّمل بكيفية كتابتها يف املصحف. ويف حالة كتابتها وردت يف القرآن 
 . (2)"وجه يكون لنا اخليار يف االختيار
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 اتفاقواحلق (2)برمسها )أولك(يف سورة الروم كلمة أولئك اعتمد أ.بسام جرار  و .0
 مجيع مواقعها يف القرآن الكريم. على اثبات النربة يف  أهل الرسم

كما –االختالف الكبري الذي تسببه كلمة مثل )إسرائيل( نتيجة االختالف يف رمسها  .3
 .-سبق أن بينت

 ال بّد من حتديد اخلطوط العريضة للتعامل مع الرسم واملتمثلة يف:ف

يف العّد أهو اللفظ أم الرسم، ألّن من الباحثني من أعلن اعتماده حتديد املعتمد  .2
واعتمد  األستاذ العزايزة.الرسم كاألستاذ بسام، يف حني اعتمد آخرون اللفظ ك
 آخرون اللفظ تارة والرسم تارة كاألستاذ حسني سليم.

ئج اليت تصّح حتديد كيفية التعامل مع مذاهب الرسم، وكيفية التعامل مع النتا .0
وفق مذهب وختتّل وفق آخر، فمن غري املقبول أن يظهر وجه من وجوه اإلعجاز 

 وفق طريقة يف الرسم وخيتفي وفق طريقة أخرى.

 انسجام النتائج مع علم عّد اآليسابعًا: 

، فال بّد من انسجام األعداد وما قيل خبصوص الرسم يقال خبصوص عّد اآلي
عًا وال جمال للرتجيح فيما بينها، كما ألّنها مقبولة مجي الناجتة مع مذاهب عّد اآلي،
 واألمثلة اآلتية تبني أهمية ذلك:

أ.بسام و (0)مد أكثر من باحث يف اإلعجاز العددي، منهم د. رشاد خليفةاعت .2
مكونة  -أول السور نزواًل -( على أّن سورة العلق 29يف توضيح إعجاز الرقم ) (3)جرار

 أّنها مما اختلف فيه أهل العّد فهي يف احلجازي عشرون، ويف من تسع عشرة آية، يف حني
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. ويف ضوء هذا االختالف فإّن نسبة (2)العراقي تسع عشرة، ويف الشامي مثاني عشرة
، ألّنها صّحت بالنسبة لقول واحد من ثالثة أقوال، صحة هذه احلسابات هي الثلث فقط

مل تنزل دفعة واحدة كما سبق وأن  وحتى على قوهلم أّنها تسع عشرة آية، فإّن السورة
( آية، وهذه عندهم 29وبالتالي فال ميكن القول بأّن أول ما نزل من القرآن كان ) بينت

  (!29مالحظة أساسية يف مكانة الرقم )

( بالنسبة لسورة احلديد يقول أ.بسام جرار: 57يف توضيحه أهمية الرقم )  .0
(. وإذا 09د آيات سورة احلديد هو )(، وعد57ترتيب سورة احلديد يف املصحف هو )"

هذا  .(0)"(57-2( وهذا هو جمموع األرقام من )2653يكون الناتج ) (57×09ضربنا: )
يف حني جند أّن سورة احلديد من السور املختلف يف عّدها، فهي يف البصري والكويف 

وهذا  2596(=57×03( فيما عدا ذلك. وعليه يكون ناتج الضرب: )03(، وهي )09)
 (، وعليه فقد اختّلت نتيجته بسبب علم عّد اآلي.56 -2موع )جم

الالفت لالنتباه أّن هناك "يقول:  ويف توضيحه لإلعجاز العددي يف سورة اجلّن  .3
( أحرف، وهناك فاصلة واحدة وهي )ملتحدا( 4( فاصلة تتألف كل واحدة من )07)

هو  ( أحرف، وهذا يعين أّن عدد أحرف فواصل سورة اجلّن6تتألف من )
( وهو عدد سور القرآن الكريم. وهذا يعين أّن آخر 6×29( أي )224)(=6(+)4×07)

(، فهل من قبيل الصدفة أن جيتمع يف كلمة 224حرف يف كلمة )عددا(هو احلرف )
 . وعند الرجوع إىل سورة (3)")عددا( عدد األعداد يف القرآن الكريم وعدد سوره؟!

فوا يف تفصيلها وإن اتفقوا على عدد آياتها، فعّد اجلّن عند أهل العّد جند أّنهم اختل

   (ۀ ۀ ہ ہ ہ )، وعّد الباقون [11 ]اجلن: (ں ڻ ڻ ڻ ڻ )املكيون 

)أحد( بدل  ، فباعتبار كلمة، وهذا يكفي لقلب النتائج اليت عرضها أ. بسام [11 ]اجلن:
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 (؟! وهذا222(= )3(+)4×07وف فواصل سورة اجلّن هو: )يصبح عدد حر )ملتحدا(
العدد ال يساوي عدد األعداد وال يساوي عدد سور القرآن الكريم وليس من مضاعفات 

 (.29العدد )

حتى ال يظّن القارئ أّن ما سلف هو من قبيل الصدفة، جيدر بنا أن "ويقول متابعًا: 
 نلفت انتباهه إىل املالحظات اآلتية:

صل املكررة، ( فاصلة، وإذا حذفنا الفوا03إّن عدد فواصل سورة اجلّن هو ) -2
 (.29فسنجد أّن عدد الفواصل هو )

( حرفًا. ومن الالفت لالنتباه أّن الفواصل 09األحرف اهلجائية العربية هي ) -0
 .( حرفًا من األحرف اهلجائية29(غري املكررة يف سورة اجلّن تتكون من )29الـ)

 .(2)"...( مرة فقط29( )03املقطع )دا( يتكرر يف الفواصل الـ) -3

ما ذكرت من االختالف يف سورة اجلّن، تبقى املالحظة األوىل كما هي، ويناًء على 
)ع، ج، ب، ا، أ،  ، د،  هيويف حني أّن عدد احلروف اهلجائية يف الفواصل بغري املكرر 

 : ، م( هو(0)و، ل، ش، ط، ك، ذ، ر، هـ، ق، ص، غ، ت

 لتبنيه أّن  تبعًا واأللف حرفني لتحدا( فاصلة، واعتبار اهلمزةعشرون، باعتبار )م
( حرفًا، ويف الوقت ذاته 09إذ ال يقبل أن نعّدها ) (.09حروف اللغة العربية )

 حنسب اهلمزة ألفًا.

  تسعة عشر، باعتبار )ملتحدا( فاصلة، وباعتبار اهلمزة واأللف حرفًا واحدًا تبعًا
 للرسم العثماني. وباعتبار )أحٌد( فاصلة، واهلمزة واأللف حرفني تبعًا العتبارهما

 .(3)يف اللغة العربية

                                                 

 .77هـ(، ص2429جرار، ) (2)
 )أحٌد( فاصلة بداًل من )ملتحدا(. التاء حتذف عند اعتبار (0)

بسـام يف اإلحصـاء، وهمـا اتبـاع الرسـم       الحظ هنا التعارض الـذي نشـأ عـن مبـدأين تبناهمـا أ.      (3)
 حرفًا.09حروف اللغة العربية  العثماني، ويف نفس الوقت اعتبار



  

 ،باعتبار )أحٌد( فاصلة، واهلمزة واأللف حرفًا واحدًا. مثانية عشر 

كما أّن املالحظة الثالثة ختتّل على مذهب العّد املخالف، فإّن املقطع )دا( يتكرر 
 ألّن كلمة )أحد( ال تنتهي بهذا املقطع. ( مرة.23)

 احلذر من اخلوض يف الغيبياتثامنًا: 

الباحثني يف اإلعجاز العددي هو اخلوض يف  وقع فيها بعضزالق اليت من أعظم امل
 وأثابت من القرآن صريح الغيبيات، فإّن للغيب حجاب ال يتجاوزه املسلم إال بدليل 

كما هو معلوم، وأي أمر غيـيب هو جزء من عقيدة املسلم، جيب التعامل معه ضمن السنة 
 هذا اإلطار ال جناوزه.
يف سورة  "شّر"حتّدث به الشيخ النورسي عن االرتباط بني كلمة  ماومن أمثلة ذلك 

الفلق وبني أربع شرور حتدث يف هذا العصر وعّد منها احلربني العامليتني األوىل 
، وحنن اليوم بعد هذه السنني ندرك أّن هذا العصر مليء بالشرور اليت ال تكاد (2)والثانية

االستعمار؟ أم نعّد  زوال دولة اخلالفة، أم ، فهل نعّدحتصى، ويستحيل حصرها يف أربعة
سفك الدماء أم نعّد الكوارث الطبيعية؟ أم لعلنا نعّد فلسطني والعراق وأفغانستان 

 والصومال...؟؟؟وكشمري والسودان 
وال  ما كتبه رشاد خليفة حول موعد قيام الساعة،من أفظع ما كتب يف ذلك إّن و

  -تعاىل -واهلل ال كيف  -سبحانه - شّك أّن هذه جرأة كبرية على كتاب اهلل

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ ) يقول:

   (يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ

. كيف ميكن ألٍي كان أن يدعي معرفة موعد الساعة بعد هذا القول [231 ]األعراف:
 الكريم؟!

ام جرار حول زوال دولة إسرائيل، وما ومن األمثلة على ذلك أيضًا ما تنبأ به أ.بس
تنبأ به كذلك أ.أمحد سالمة من أحداث توّقع حدوثها يف سنوات معينة، فهذا كّله من 
اخلوض يف الغيب املنهي عنه شرعًا، والذي يتعارض مع منهج القرآن يف إهمال هذه 

                                                 

 .224-220هـ(، ص2427انظر: النورسي، ) (2)



  

من تلك ادثة تارخيية واحدة حلولو  سنٍةاملسائل الشكلية فلم جند يف القرآن حتديد 
األحداث الكثرية املذكورة فيه. واليت ال ترتتب عليها أي منفعة دنيوية أو أخروية، بل هي 
مفسدة لعقائد الناس وتسليمهم أمر الغيب إىل اهلل من جهة، ومفسدة لعزائمهم على 
السري حنو حّل مشاكلهم واستئصال مصائبهم بالعمل املنظم الواعي من جهة أخرى. وال 

، 0200هذه األمور من االختالف يف النتائج اليت توّصل إليها األستاذان:  أدّل على فساد
يف التوصل إىل هذه الغيبيات صحيحًا التفقت  ام. ولو كان أسلوبهم0204، 0203
 يف حتديدها.ا وملا اختلفا نتائجهم

كّل علم يشتمل على عقيدة باطلة أو ختييل أو "أّن  جاء يف الفوائد املكية:وقد 
تصوير أو ضرر أو دعوى علم غيب أو منهي نهى عنه الشرع فهو حرام. وقد تدليس أو 

أّنه خياف على من أشغل نفسه بشيء من تلك العلوم أن ال خيتم له  (2)أفاد بعض احملققني
خبري، أي لشدة شغفه بها وشغل القلب عن الرب فالالئق بأرباب تلك العلوم اخلوف من 

 .(0)"توبة من تلك اخلزعبلةوع إليه بالسطوة احلي القيوم والرج
يف أواخر عمره وكيف من النبوة وال أدّل على ذلك من فتنة رشاد خليفة وما اّدعاه 

 ختم له بذلك.

عن األوهام والظنون  والبعدوعقاًل اعتماد األدلة املقبولة شرعًا تاسعًا: 

 واالفرتاضات

اهلل أسس كتاب وكما أّن للعقائد األدلة املقبولة دون غريها فإّن للتعامل مع 
، واملتفقة فيجب حتري األدلة الثابتة – كما سبق وأن وضحت-وضوابط ال جيوز جتاوزها 

املرفوضة واليت جيب جتنبها يف دراسة  فإّن هناك بعض االجتاهات وعليهمع اللغة العربية. 
 أسس التعامل مع كتاب اهلل. من ذلك مثاًل:إعجاز القرآن الكريم لتعارضها الشديد مع 

سيم احلروف إىل ظلمانية ونورانية، وتفضيل احلروف املقّطعة الواردة يف فواتح تق .2
بعض  ، وال يتعّدى كونه من أفكاريلعلى غريها. فإّنه تقسيم ليس عليه دلالسور 

كما سبق وأن بينت. وكأي -وجزء من عالقتهم اخلاصة باحلروف متأخري الصوفية
                                                 

 مل يذكر املصّنف أحدًا منهم. (2)

 .26انظر: السقاف، )ب.ت(، ص (0)



  

ضح يف كيفية تعامل الباحثني يف فكرة ليس هلا أساس متني وجدنا التعارض الوا
اإلعجاز العددي مع هذه احلروف، ففي حني اهتم بعضهم كالدكتور خليفة 

عاطف الصليـيب وألغى هذه املكانة بتطبيقه تاذ بسام بإظهار مكانتها، جاء أ.واألس
 الرتاميز على اجملموعة الباقية من احلروف.

إذ أّنها مل تكن  الصليـيب، عاطف به أ. افرتاض الرتاميز العددية للحروف الذي قام .0
فعليه ":نفسه يقول، وهو وال شرعي سوى أرقام عشوائية، ليس هلا مستند عقلي

فكما أجاز لنفسه  "أجيز أن أفرتض وجود أحرف مقطعة )ورموز( غري منظورة...
ذلك فيمكن ألي شخص آخر أن يفرتض رموزًا أخرى يراها، وهذا أمر غري 

ورفض مثل هذه  ي فضاًل عن أن يقبله كتاب اهلل تعاىل.منضبط ال يقبله منطق بشر
تبّنى هذا ليس موقفًا جديدًا، بل إّن بعض الباحثني يف اإلعجاز العددي  األمور
جيب أن يلتزم الباحث يف اإلعجاز العددي  "، يقول م.عبد الدائم كحيل:املوقف

عطيات اليت بقواعد صارمة أثناء تعامله مع كتاب اهلل عز وجل، وهي أن تكون امل
سيعتمد عليها يف حبثه مستخرجة من القرآن نفسه وال جيوز له أن يقحم أرقامًا من 
خارج كتاب اهلل تعاىل، وأن يستخدم طرقًا علمية ثابتة يف معاجلته هلذه األرقام، وأن 
تكون النتائج اليت سيحصل عليها بعيدة عن املصادفة وأال يبين عليها استدالالت 

 . )2("عيةغري علمية أو شر

حتى وإن اتفقنا على مبدأ وجود اإلعجاز -حساب اجلّمل والذي ال بّد من رفضه .3
وقد عبد الدائم كحيل،  وسبق وأن أوردت ما يؤيد رفضه من كتابة م. -العددي

 لألسباب اآلتية:أيدت رفض استعماله 

كل أمر من الدين ال بّد أن أّنه مل يقم عليه دليل لغوي أو شرعي أو عقلي، و (أ
 وم على دليل، وأّيما فكرة تفتقر إىل الدليل فهي مرفوضة ال حنكمها يف ديننا.يق

والقرآن عربي ال يفسر إال مبا يوافق اللغة العربية، وكما بينت فإّن حساب اجلّمل 
ليس من لغة العرب، استعاره العرب لبعض االستعماالت العلمية واألدبية، 

                                                 

(2) www.alargam.com/kaheel/34.htmb  25/4/2407 

http://www.alargam.com/kaheel/34.htm


  

الشوكاني يف تعليقه على حديث به، قال  -تعاىل -وليس لتفسري كتاب اهلل 
فانظر ما بلغت إليه أفهامهم من هذا األمر  "حساب اليهود للحروف املقّطعة:

 .(2)"املختص بهم من عدد احلروف ، مع كونه ليس من لغة العرب يف شيء
أّنه أمر افرتاضي عشوائي، فمن الذي حّدد للحروف هذه القيم، ومن الذي  (ب

عرًا اخرتع حسابًا جديدًا وفق الرتتيب اهلجائي، فلو أّن شا "...0، ب=2ا="قال:
 ووضع قصائد وفق هذا احلساب اجلديد فهل هناك ما مينع من ذلك؟!

أّنه خمتلف فيه، فحتى لو منعنا اخرتاع حساب مّجل جديد، فإّن جمّرد وجود  (ج
حلصول التعارض  حساب اجلّمل املشرقي وحساب اجلّمل املغربي أمر كاف

موسى مّجل كلمة " بسام: ج، خذ مثااًل على ذلك ما قاله أ.ائوالتضارب بني النت
( وعليه يكون جمموع مّجل هرون 062هو )رون ( ومّجل كلمة ه226هو )

وبناًء على هذا أورد مالحظات تتعلق بذكر موسى  (0)"(...377وموسى هو )
تكرر اسم " ( منها:29) ( و377وهرون عليهما السالم وارتباطه بالعددين )

مرة، وإذا ضربنا مّجل  (46ه السالم يف السور اليت تبدأ بـ)ط( )موسى علي
(. وإذا ضربنا مّجل 5336(=)46×226) )موسى( بعدد تكراره يكون الناتج:

 = (7×062)يكون الناتج  )ط( )هرون( بعدد تكراره يف السور اليت تبدأ بـ
ّن (. واملفاجأة هنا أ7263) = (2307+5336(. وعليه يكون اجملموع )2307)

 .(3)"(377×29هذا العدد هو )

ماذا لو حسبناها باحلساب  م احلساب املشرقي.هذه القاعدة اعتمد فيها أ. بسا 
 . 627=062+356، وعليه يصبح اجملموع 356=22+322+6+42= املغربي: )موسى(

وهذا العدد ال يساوي جمموع كلمات اآليات اليت جاء فيها ذكرهما، وال يساوي جمموع 
(، ولو طبقنا هذا ات اليت جاء فيها ذكرهما من السور املبدوءة حبرف )طأرقام اآلي

تكراره يف السور املبدوءة يف  فضربنا مّجل )موسى( االختالف على املالحظة األخرية:

                                                 

 .09ص2هـ(، ج2333الشوكاني، ) (2)
 .59هـ(، ص2429جرار، ) (0)
 .62هـ(، ص2429جرار، ) (3)



  

وحاصل ضرب مّجل )هرون( هو  (26376) = (46×356يكون الناتج: ) بـ)ط(
الرقم ال يقبل القسمة ( وهذا 23023) = (2307+26376( فيكون اجملموع )2307)

وهكذا يف كّل األمثلة املتعلقة حبروف ختتلف قيمها بني املشرقي واملغربي،  (.29على )
 وأيهما اعتمدنا فستنتقض النتائج باحلساب اآلخر. 

 وخذ مثااًل آخر على ذلك:          

 034مّجل: )صال  الدين األيوبي( = "

 277مّجل: )حطني( =

 (29×29=362اجملموع = )

 (2)"وهذا اجملموع يساوي مّجل )املسجد األقصا( وفق رسم املصحف....فتأّمل!!
، استعمله الشعراء -كغريه من مظاهر اإلعجاز العددي - أّنه أمر قابل للتقليد (د

واألدباء قدميًا وحديثًا، ثّم إّنه من املعروف حاجة حساب اجلّمل إىل كلمات 
فتاحية يف القرآن الكريم؟؟ ذكر مفتاحية كما سبق وأن ذكرت، فأين الكلمات امل
 يف قول اهلل تعاىل: "عدد"كلمة  أ.بسام جرار مثااًل على الكلمات املفتاحية

، ويالحظ على هذا القول [21 ]اإلسراء: (گ گ ڳ ڳ ڳ)

ڌ ڌ ڎ ڎ ) بارة القرآنية من سياقها فآلية من ألوهلا تقول:عنزعه لل

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

فاآلية تتحّدث عن آيتني من  [21 ]اإلسراء:   (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ
 نهار(، واحلكمة اإلهلية من خلقهما وهي:آيات اهلل )الليل وال

 لتبتغوا فضاًل من رّبكم... (2
 ... َوِلَتعَلموا َعَدَد الّسننَي َواْلِحساب (0

(؟! فما 329املعنى يف البعد الرياضي يصبح )ولتعلموا عدد  بسام يقول إّن وأ.

                                                 

 .20-22هـ(، ص2402جرار ) (2)



  

من حكم  329وكيف ميكن قبول أّن العدد(؟ 329العدد ) ليل والنهار والعالقة بني ال
 خلق الليل والنهار!!!

أّنه مما نّص عدد من علماء األمة على حتريم تطبيقه على أمور الدين، قال ابن هـ(   
فهذه األمور اليت توجد يف ضالل اليهود والنصارى وضالل املشركني "تيمية: 

ملنجمني مشتملة من هذا الباطل على ما ال يعلمه إال والصابئني من املتفلسفة وا
اهلل تعاىل . وهذه األمور وأشباهها خارجة عن دين اإلسالم حمرمة فيه . فيجب 
إنكارها والنهي عنها على املسلمني على كل قادر بالعلم والبيان واليد واللسان 

 .(2)"نكرفإن ذلك من أعظم ما أوجبه اهلل من األمر باملعروف والنهى عن امل

 ، كما يف منهجعددًا واحدًا اواعتباره بعضها جبوار بعضرقام طريقة صّف األ .4
، إذ ليس هلذه الطريقة يف علم م. عبد الدائم كحيلو كل من أ. عاطف الصليبـي

جزة بل هي قابلة للتقليد، ومثاله ما أورده الرياضيات أصل، كما أّنها ليست مع

، [211 ]النساء:   (ٿ ٿ ٹ ٹ ٿ)يقول تعاىل: " كحيل حيث يقول: م.
 لنتأمل هذه التوافقات مع الرقم سبعة:

إذا ما إذا ما قمنا بعّد حروف اسم )اهلل( يف هذا النص الذي يتحدث عن اهلل 
، عدد  3، عدد حروف الالم =  3وجدنا سبعة أحرف بالضبط ، فعدد حروف األلف = 

 ، واجملموع: 2حروف اهلاء = 

 . أحرف      7=  2+  3+  3

، بل إن تكرار هذه احلروف هو من مضاعفات السبعة 7ليس اجملموع فقط يساوي  -0
لَتشّكل لدينا عدد هو   2-3-3 أيضًا! فلو قمنا بصّف هذه األرقام صفّا ، أي 

 ( .29× 7، فهو يساوي )7( وهذا من مضاعفات الرقم 233)

ت النص الكريم جاء ) األلف والالم واهلاء ( على كلما أما توزع حروف اسم اهلل -3
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ليشكل عددًا من مضاعفات السبعة أربع مرات بعدد حروف كلمة )اهلل(!!!! فلو 
 ...أخرجنا من كل كلمة ماحتويه من حروف )اهلل( جند :

 ِقياًل   اللَِّه    ِمَن    َأْصَدُق    َمْن    َو

2    2      2       2     4       0 

(، إن هذا العدد 042222سم )اهلل( هو: )إذن العدد الذي ميثل توزع حروف ا
 يساوي متامًا: سبعة يف سبعة يف سبعة يف سبعة يف مئة ! 

 (042222  =7  ×7 ×7  ×7  ×222 )"(2) 
 املثال اآلتي:باره معجزة كان باإلمكان تقليده كما يف وهذا الذي يتحّدث عنه باعت

 ءانياالعدد      ال    يعترب     إعجازا       قر           
 5عدد الكلمات:   
 5×5=  05عدد احلروف:   

 25325×5 =  7     6      5    0    5  صف عدد حروف الكلمات:
 4605×5=  0     3    2    0    5 يف الكلمات: "العدد"صف عدد حروف

احلروف من املشابهة بني  "علم للساعة". ما استخدمه د. قبطين يف كتابه 4
 الة...كاف بالعدد مخسة، واحلاء بالعدد واحد والقاف بالعدد تسعواألرقام، كمشابهته ال

بأّن هذا أمر غري منضبط، بل هو من قبيل اخليال، وبإمكان أٍي كان أن يتخيل فيها  شّك
وعناوين اإلنرتنت كتابة العدد ما يشاء، فمثاًل من الدارج حاليًا يف الرسائل اإللكرتونية 

دًا ما ختيل أّنه يشبهها، ال ننكر عليه فهو حّر يف ذلك، بداًل من حرف احلاء، ألّن أح (7)
لكن ليس ألحد احلرية يف إلصاق ما يشاء ويتخيل بكتاب اهلل، فالطريق إىل فهم كتاب اهلل 

، ومن أراد فهمه فعليه أن يسلكها دون غريها. وإّن أمرًا كهذا ال يقبل يف واضحة املعامل
، وال أحد يقبل أن يفسَّر كالمه وفق هذه تفسري أي نّص مهما كانت طبيعته وأهميته

                                                 

(2) www.alargam.com/kaheel/book7/1.htm 14/4/1427  http// 

http://www.alargam.com/kaheel/book7/1.htm


  

 التهيؤات، فعالم يطلب منا قبول تفسري كالم اهلل وفقها. 

هذه األمور وغريها مما وقس على ذلك مشابهته بني األلفاظ العربية وغري العربية، ف
وكل ما يبنى عليه مرفوض أيضًا، ألّن هذا األمر لو ترك لظّن  ،مل يقم عليه دليل مرفوض

  .(2)فلن يبقى يف القرآن ثابتوختيالتهم وافرتاضاتهم وهواهم وظنونهم  الناس

 حتّري الّدقة يف العّدعاشرًا: 

بعد إقرار القواعد املنسجمة مع الضوابط السابقة ال بّد من تطبيق هذه القواعد 
بدّقة، كما وجيب حتري الّدقة املتناهية يف عمليات العّد واحلساب، حتى إذا ما عرضت 

التناسق العددي يف القرآن الكريم كانت على درجة علية من الصحة بعيدًا عن أي نتائج 
رشاد خليفة  د.خطأ، وبالتالي نصون كتاب ربنا من أن ننسب إليه ما ليس منه، كما فعل 

 عندما مل يدقق يف حساباته، فكانت نتائجه خاطئة يف كثري من األحيان. وكما يف حديث
ورد يف حق  "اعبد"ثيات يف القرآن الكريم، فذكر أّن الفعل أ. ابن خليفة عليوي عن الثال

، [11 ]احلِجر:   (ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ) :ثالث مرات: يف قوله تعاىل النيب 

پ پ پ پ  ): وقوله تعاىل [1 ]الزَُّمر: (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ) :وقوله تعاىل

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ): -تعاىل -. وهو مل يذكر هنا قوله [21 ]مريم:(   ڀ ڀ ڀ ڀ

                                                 

هـ( معلقًا على مـا  2393يت قرأتها يف ذلك قول مصحح تفسري األلوسي )ومن العبارات اجلامعة ال (2)
"اعلم أّن ما ذكره املفسـر رمحـه اهلل تعـاىل ونقلـه     أورده املفسر يف حديثه عن أسرار احلروف املقطعة: 

واإلشارة ال يدّل عليـه   عن بعض مفسري الصوفية يف املعاني اليت تستنبط من احلروف بطريق الرمز
ة صحيحة، وليست هذه املعاني من مـدلوالت الكلمـات لغـة وال سـياقًا، وال خيفـى      كتاب وال سن

على أهل العلـم بالشـريعة اإلسـالمية والسـنة النبويـة إّن مـدلوالت الكلمـات القرآنيـة واأللفـاظ          
املصطفوية هو ما دّل عليه اللفظ لغة منطوقًا أو مفهومًا أو سياقًا حقيقـة أو جمـازًا، حبسـب القـرائن     

بار النزول وسببه وما ورد فيه عن الصحابة األخيار والتابعني األبرار ونصون كـالم صـاحب   وباعت
الشريعة عن تأويل أو تصحيف أو حتريف، ولو كان قائل ذلك أيًا كان من العلماء، ونضرب علـى  
يد من يتجّرأ على مثل ذلك بسوط من حديد وعلى لسانه مبقاريض من نار، فإّن القرآن أنزل هلداية 

ألّمة وبيان طريق سعادتها دنيا وأخرى، والعمل مبا دّل عليه لفظه املنزل به، وقد أخرب اهلل تعاىل أنه ا
 .[37ص2هـ(، ج2393أنزل بلسان عربي مبني، فال تغرت مبا سطره املفسر هنا ..."]األلوسي )



  

من اإلقبال فلو كان هناك تدقيق يف هذه اإلحصاءات، وحذر  .[22 ر:]الزَُّم (ې
 على النتائج اليت يبدو تناسقها للوهلة األوىل ملا وجدنا مثل هذه األخطاء.

ومن األمور اليت تندرج حتت هذا املطلب عمليات التقريب اليت كان يلجأ إليها 
، فاملفروض أنها أحباث ق ذكرهمما سب ذ حممد سالمة واألستاذ بسام جراربعضهم كاألستا

يف اإلعجاز العددي، ومبا أّن أحباثهم تعتمد على األرقام واألعداد، فهي ال تقبل التقريب 
أبدًا واعتماد مبدأ التقريب يكفي لقلب نتائجهم رأسًا على عقب، فما الذي يفرض قبول 

 التقريب يف مواضع ورفضه يف مواضع أخرى؟

 لقرآن الكريمإعجاز يف غري اال حادي عشر: 

وهذه حقيقة ال ميكن ألحٍد إنكارها وال اجلدال فيها، فالقرآن هو املعجزة الوحيدة 
الباقية إىل يوم القيامة، وهو األمر الوحيد الذي عجز اإلنس واجلّن عن اإلتيان مبثله، 
وكّل ما عداه من خمرتعات البشر ال ميكن أن يكون معجزًا، وبالتالي فإّن أّي وجه من 

دليل فهي مشرتكًا بني القرآن وغريه، فإّن هذه الشراكة إن وجدت  اإلعجاز يكونأوجه 
ٍف على أّنه ليس من أوجه اإلعجاز. هذه احلقيقة تلغي كل ما حتّدث عنه أصحاب كا

اإلعجاز العددي من مظاهر اإلعجاز املتعّلقة بغري القرآن؛ كتلك املرتبطة بعبارات من 
ى، وتلك املعتمدة على إعجاز أعداد معينة كالعدد تسعة اللغة العربية أو اللغات األخر

عشر وسبعة وثالثة وغريها من األعداد اليت اعترب بعضهم أّنها سّر اإلعجاز يف القرآن 
الكريم. وتلك العبارات املأخوذة من كتب غري القرآن الكريم ككتب أهل الكتاب. هذه 

وحده هو الذي ثبت إعجازه عرب كّلها أمور ال يستطيع أحد إثبات إعجازها، والقرآن 
وحتى ما يتعّلق من ذلك بالسنة املطهرة، فالسنة  أكثر من أربعة عشر قرنًا من الزمان.

التحدي حبديثه، وإن وجد فيه ما اصطلح العلماء  –  –ليست معجزة ومل يقع من النيب 
بالقرآن . فهذا باب جيب التنبه إليه ومراعاة خصوصيته "دالئل النبوة"بـعلى تسميته 

 الكريم. 



  

 نتائج البحث
 

كانت احلمد هلل محدًا كثريًا طيبًا مباركًا فيه على أن يسر لي إنهاء هذه الرسالة، اليت 
 فله احلمد واملنة.يصعب حتقيقه. كأّنها حلم بعيد 

 :أسّجل أبرز النتائج اليت توصلت إليها ويف خامتة هذه الرسالة

يقبل إال ما كان إعجازًا حقًا. وأي أمر تقليدي  إعجاز القرآن الكريم بناء متني، ال   .2
 أو متيسر ألحد من البشر، فليس من إعجاز القرآن يف شيء.

األفكار املستحدثة فيما يتعّلق بالقرآن الكريم وديننا القويم، من األمور اخلطرية    .0
بالدراسة  ابعة جادة، َتنال كل فكرة منهاواليت تتطلب من طلبة العلم مت

، وفضح ما حياول البعض إلصاقه بالشرع مما لقبول ما يقبله الشرعتمحيص، وال
 هو بريء منه.

بالقرآن الكريم تعّلقًا مباشرًا،  اخطورة خاصة، لتعلقه "اإلعجاز العددي"فكرة ل   .3
من أمور تستهوي  اولإلقبال العجيب من قبل الناس بكافة طبقاتهم ملا ُعِرض فيه

بالكشف عن خفايا  ق األرقام والشغفعامة الناس، كجاذبية احلسابات وبري
 . وهذا يدعو إىل مزيد من الدراسة والتمحيص يف جمال هذه الفكرة.املستقبل

قبل وجهًا من أوجه كما عرضت من قبل الباحثني ال ُتفكرة اإلعجاز العددي    .4
مما ولة تقليد ما جاء فيها من مظاهر، إعجاز القرآن لعدم انضباطها، وسه

 إلعجاز.يتعارض مع حقيقة ا

فكرة التناسق العددي يف القرآن الكريم قد تكون فكرة مقبولة شرعًا وعقاًل،    .5
 ولكن ليس قبل أن ننقحها ونضبطها بالضوابط النابعة من الكتاب والسنة.

القراءات وعلم الرسم العثماني وعلم عّد اآلي، من علوم القرآن األساسية اليت    .6
إلعجاز العددي، فال يتعارض أي من جيب حتكيمها فيما ينشر من حبوث يف ا

 هذه األحباث مع هذه العلوم.



  

شريفة لتفسري القرآن أصول وضوابط مستمدة من اآليات الكرمية واألحاديث ال    .7
مراعاتها جيب على الباحثني يف التناسق العددي  وقواعد اللغة، الصحيحة،

 االنضباط بها.و

 ميكن لإلنسان أن يتحرر منها يف لأللفاظ يف كل اللغات دالالت معينة حمددة ال   .3
حديثه اليومي مع الناس وأن يعطي األلفاظ دالالت من عنده، وإال أصبحت 
اللغة فوضى ليس فيها داللة حمددة ألي لفظ. وهذا ينطبق على اللغة العربية لغة 

وعليه فال بّد من التقيد باللغة العربية يف األحباث العددية املتعلقة  القرآن الكريم.
 لقرآن الكريم.با

ويف هذا خطر على دين األمة وشخصيتها  انعدام األصول يعين انعدام الثوابت. .9
، وجتديدها وإعماهلا ال بّد من احملافظة على أصول ديننا وفقهنا ولغتناوثقافتها، ف

 بداًل من إهماهلا.

اجلزم بشيء من التفسري بالرأي والقطع بصحته دون غريه مما يتعارض مع أداب  .22
 ل مع القرآن الكريم.التعام

الغيبيات جزء من عقيدة املسلم، وهلا مصادر استدالل حمددة ال جيوز جتاوزها إىل  .22
 غريها.

ظهرت عّدة نظريات حتاول الربط بني احلروف املقّطعة يف أوائل السور واإلعجاز  .20
العددي، وثبت عدم صحة هذه النظريات. والصحيح أّنها من متشابه القرآن 

 وض فيه إال عن بينة ودليل مقبول.الذي ال جيوز اخل

، املفتقرة إىل دليل شرعي، فلم يرد حساب اجلّمل نوع من أنواع احلساب القدمية .23
فيه غري حديث شديد الضعف، وعليه فال جيوز إدخاله على القرآن الكريم، وإّن 

شيء، وتطبيقه على آيات -حتى يف العلوم الشرعية–استعماله وسيلًة تعليميًة 
 كريم شيء آخر.القرآن ال

ال بّد من جتّنب املنهجيات املتعارضة اليت يتبناها بعض الباحثني ، واالتفاق على  .24
 .وليس اإلعجاز العددي يف إطار التناسق العددي أسس موحَّدة لإلحصاء



  

ضرورة حتري الّدقة يف اإلحصاءات القرآنية لتجّنب ما ميكن أن ينتج عن عدم  .25
 الدقة من نتائج خاطئة.

يف التعامل مع قضايانا بني ما هو من الدين، وبني ما أدخل على يق فرضرورة الت .26
 الدين مما ليس منه.

عدم انتشار املعرفة الكافية ببعض علوم القرآن كعلم القراءات وعلم رسم  .27
وعدم حتكيمها يف ما املصحف وعلم عّد اآلي، ال يعين إهمال هذه العلوم 

 األصيلة. يستجّد من أفكار، فهي تبقى من علوم القرآن

ممن ال ميلك أدوات على كّل راغب يف البحث يف مواضيع تتعلق بكتاب اهلل  .23
أن ال يسارع إىل نشر ما يتوصل إليه وعرضه  -ومن ميلكها أيضًا–تؤهله لذلك 

وه عليه، فإننا يف زمن عرضه على عدد من أهل العلم فيواطئعلى العامة قبل أن ي
اليت تغنيهم عن غريهم، وكلنا يعلم شيئًا  قّل فيه العلماء الذين جيمعون األدوات

وجيهل أشياء وأشياء، فال بّد من اللجوء إىل من يعلم ما جنهله لينّقح لنا 
 ويرشدنا.

محاية عقول الناس والرقي مبستوى اخلطاب الفكري لألّمة مسؤولية أهل العلم  .29
 الشرعي بالدرجة األوىل، ألّنهم األقدر على ذلك مبا آتاهم اهلل من فضله
 العظيم، وواجبهم أن يكونوا احلراس األمناء على ما حتّملوه من مسؤولية.

للقارئ كذلك دور عظيم يف احملافظة على عقله وفكره، فال يصح منه أن يسّلم و
 بكل ما يقرأ، وأن يتداوله دون التأكد من حقيقته.

 

 

 

 

 



  



  

 ملخص
 

 دراسة نقدية -اإلعجاز العددي يف القرآن الكريم

 آن الكريم أهمية بالغة يف دعوة البشر إىل اإلميان باهلل وبأّن حممدًا إلعجاز القر
هو خامت األنبياء واملرسلني، وله أهميته يف ترسيخ اإلميان يف قلوب املؤمنني، وأهميته هذه 
تزيد من احلمل امللقى على عاتق من يتصدى لدراسة هذا اإلعجاز وتقدميه للناس، 

قيقة القرآن الكريم ورسالته. وكثرية هي مظاهر إعجاز ليقّدموه كما هو ومبا يليق حب
القرآن الكريم اليت تناوهلا الباحثون بالدراسة والتوضيح، ومن هذه املظاهر اإلعجاز 
العددي، الذي اخرتته ليكون موضوع رساليت نظرًا لتعلقه بإعجاز القرآن الكريم وإقبال 

 من العوام لإلطالع على نتائجه الباحثني على دراسته وعرضه بطرق لفتت أنظار الكثري
 والتعلق بهذه النتائج.

وفكرة اإلعجاز العددي فكرة ظهرت حديثًا، وهلا جذور تارخيية، تتمثل يف التفسري 
الرمزي واإلشاري للقرآن الكريم املشوب بالنظرة الفلسفية لألعداد، والعلم اليهودي 

أخرين من استعمل هذه األمور يف ، فوجد من املفسرين املت"مجاتريا"القديم حساب اجلّمل
تفسري القرآن يف حماولة إلثبات وجود نظام عددي يف القرآن يكشف عن بعض الغيبيات 

 واحلقائق العلمية والتارخيية.

استعمل الباحثون يف اإلعجاز العددي مناهج متعددة يف التوصل إىل ما عرضوه من 
 تات والسور، وتطبيق العمليانتائج منها اإلحصاء املباشر للحروف والكلمات واآلي

احلسابية على هذه األعداد، واستعمال حساب اجلّمل، وصّف األعداد بعضها جبوار 
 بعض للخروج بأعداد جديدة.

من أهم النتائج اليت عرضها أصحاب اإلعجاز العددي حديثهم عن أهمية خاصة 
ببعض األحداث  (، والتنبؤ03( و)29( و)7لبعض األعداد يف القرآن الكريم كاألعداد )

 كزوال إسرائيل، وزوال أمريكا، وظهور املهدي املنتظر.



  

يؤخذ على دراسات اإلعجاز العددي عدم اعتمادها منهجية ثابتة يف التعامل مع 
القرآن الكريم حتى وجد تعارض بني عدة منهجيات أّدى إىل ظهور نتائج متعارضة، فقد 

كما يؤخذ عليها اعتمادها بعض األدلة كانت يف كثري من األحيان دراسات غري منضبطة، 
غري املقبولة شرعًا كاألحاديث الضعيفة، وروايات أهل الكتاب وحساب اجلّمل.كما أّن 
األساس يف إعجاز القرآن الكريم أن يكون غري قابل للتقليد، واألنظمة العددية مهما 

 مصادر معرفتها.كانت معقدة فإّنها تقبل التقليد. وتعرضها للغيبيات اليت حّدد الشرع 

كما أّن العديد من نتائج الباحثني يف اإلعجاز العددي تتعارض مع القواعد املعتمدة 
يف تفسري القرآن و مصادر العقيدة اإلسالمية، وعلوم اللغة العربية، وأصول الفقه. كما 
أّن النتائج اليت توصلوا إليها تنتقض بعلوم أخرى مثل علم القراءات وعلم عّد اآلي، 

 م الرسم العثماني.وعل

تناسق "وكانت النتيجة اليت توصلت إليها يف هذه الرسالة هي إمكانية وجود 
التناسق "هو جزء من اإلعجاز البالغي، وليس إعجازًا عدديًا. ولكن ال بّد هلذا  "عددي
من ضوابط منهجية يف األسس واألساليب املعتمدة يف التوصل إىل نتائجه.  "العددي

 عن التكلف، غري متعارض مع ثوابت الشرع. حبيث يكون بعيدًا



  



  

Abstract 
 

Numerical Miraculous Nature of Qur'an 

 

The miraculous nature of Holy Qur'an has a great importance in calling 

people to believe in allah and his final prophet Muhammed (PBUH) and it 

has a great importance in establishing belief in the hearts of believers. This 

importance increases the load on those who study this science and introduce 

it to people to reach a level fits the truth of  Holy Qur'an. 

The miraculous nature of Holy Qur'an has manyaspects which were 

studied and explained. One of them is the numerical one which I choose to 

be the subject of my research because so many searchers talk about it in 

away makes all people read about it and then believe in it. 

The idea of Numerical Miraculous Nature of Qur'an appeared recently, 

but it has a history related to symbolic explanation of Qur'an which has a 

philosophic view of numbers, and the old jewish science"Gamateria"which 

in arabic "aljommal" which was used by some recent explainers in a trial to 

prove the presence of numerical system in quran that discover some hidden 

scientific and historical events and truths. 

The researchers in this field use several ways to reach the results, like: 

1. Counting letters, words, phrases and chapters. 

2. Using mathematical ways with letters. 

3. Using "Aljommal" science. 

4. Align results side by side to have new numbers. 
 

The most important results the searchers in this field talk about are: 

1. Special importance of some numbers in the holy quran like 7,9 and 13. 

2. Expectance of some events like: The end of Israel and USA, and the 

appearance of Al-Mahdi. 
 

The criticisms on these searches are: 

1. It hasn't a constant way in dealing with numbers, this leads to a 

conflict between some ways and results. 

2. It Depends on unaccepted proofs in Islamic law like: weak sayings of 

our prophet "Weak Hadith" and the talks of Christians and jews. 

3. The numerical system could be mimicked which disagree with the fact 



  

that the miraculous nature of quraan could not be mimicked. 

4. It talks about hidden events that has a specific  sources to know. 

5. The conflict with some accepted sources with explanation of quraan. 

6. The results could be revoked by other sciences like reading science, 

the counting phrases and Quraanic orthography. 
 

 The result that I reach is the possibility of presence of numerical 

harmony which is part of rhetorical  aspect of the miraculous nature of 

quraan and not a numerical one and this numerical harmony should have a 

constant system and bases to seek results . 
 

Finally, I have to thank all those who helped me in this search mainly 

Dr. Hatem Jalal, my advisor, who did a great work in his supervision and 

guidance.  

Yet, all success is granted by Allah the exalted. 
 

 

Linda Torky Al-Slaibi 
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  .2ط

 دار الفكر. مناهل العرفان يف علوم القرآن،، )ب.ت(، مدحمالزرقاني،  .70

 . 4دار العلم للماليني، بريوت، ط ،عالماألم(، 2979، )ري الدينالزركلي، خ .73

 بحر احمليط يف أصول الفقه، الهـ(، 794)ت ،بدر الّدين حمّمد بن بهادر، الّزركشي .74
-هـ2402، 2ّمد حمّمد تامر، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، طضبط: حم
 م.0222

خّرج  الربهان يف علوم القرآن،، هـ(794)ت ،بدر الّدين حمّمد بن بهادر، الّزركشي .75
دار الفكر، بريوت، لبنان، ، حديثه وقّدم له وعّلق عليه: مصطفى عبد القادر عطا

 .م0222-هـ2402



  

الكشاف عن حقائق هـ(، 533، )تحممود بن عمرلقاسم أبو االزخمشري، جار اهلل  .76
 . )ب.ت(دار املعرفة التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل،

املفّصل يف علم هـ(، 533، )تحممود بن عمرأبو القاسم الزخمشري، جار اهلل  .77
، 2قّدم له وراجعه: حممد عز الدين السعيدي، دار إحياء العلوم، بريوت، ط اللغة،
 م.2992-هـ2422

 دار الفكر العربي، القاهرة. أصول الفقه،، )ب.ت(، مدحم زهرة، أبو .73

مكتبة اجلامعة العربية،  ستقراء واملنهج العلمي،اال(، م2966، )مد، حمزيدان .79
  .2بريوت، ط

تفسري مفردات ألفاظ  - جممع البيان احلديث،(، م2994ـ هــ2424) ، س،الزين .32
  .3اب، بريوت، طالقرآن الكريم، الشركة العاملية للكت

ترمجة: جماهد عبد املنعم جماهد، دار  تاريخ الفلسفة اليونانية،(، م2934و، )ستيس،  .32
 الثقافة للنشر والتوزيع.

حكم  سنن أبي داوود،هـ(، 075السجستاني، أبو داوود سليمان بن األشعث، )ت .30
آل على أحاديثه: حممد ناصر الدين األلباني، اعتنى به: أبو عبيدة مشهور  حسن 

 .)ب.ت(2سلمان، مكتب املعارف، الرياض، ط

ضوء الالمع ألهل الهـ(، 920السخاوي، مشس الدين حممد بن عبد الرمحن )ت .33
 مكتبة احلياة. )ب.ت( القرن التاسع،

مطبعة  هائية والنظام العاملي اجلديد،الب(، م2994، )أمحد وليد، سراج الدين .34
 .الداودي، دمشق

حتقيق: أبو  أصول السرخسي، ،(هـ492ت)، بكر حممد بن أمحدأبو السرخسي،  .35
 .، )ب.ت(الوفا األفغاني، دار املعرفة، بريوت، لبنان

 الفوائد املكية فيما حيتاجه طلبة الشافعية،السقاف، علوي بن أمحد بن عبد الرمحن،  .36
 )ب.ت(. 



  

تقديم وتعليق: عبد اهلل  نساب،األ أبي سعد عبد الكريم بن حممد ،، السمعاني .37
 .(م2933 -هـ2423، )2ر اجلنان، بريوت، طالبارودي، دا

املطبعة الكربى األمريية،  كتاب،الهـ(، 279، عمرو بن عثمان بن قنرب، )سيبويه .33
 هـ.2327، 2ط مصر،

در املنثور يف التفسري الهـ(، 922السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أبي بكر، ) .39
 .م2992-ـه2422، 2دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط باملأثور،

ألفية السيوطي يف هـ(، 922السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أبي بكر، ) .92
 تصحيح وشر : أمحد حممد شاكر، دار املعرفة، بريوت، لبنان. علم احلديث،

 )د.ت(

اإلتقان يف علوم هـ(، 922السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أبي بكر، )ت .92
 لبنان، ،دار الكتب العلمية، بريوتضبطه وصححه: حممد سامل هاشم،  ،القرآن

 هـ(.2402، )2ط

غية الوعاة يف طبقات بهـ(، 922السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أبي بكر، ) .90
حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى البابي احلليب،  اللغويني والنحاة،

 م.2965-هـ2334، 2ط

يف  تدريب الراويهـ(، 922)السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أبي بكر،  .93
 املكتبة العلمية، املدينة املنورة،.)ب.ت( شر  تقريب النواوي ،

 طبقات احلّفاظ،هـ(، 922السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أبي بكر، ) .94
، 2بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، بريوت، ط راجعه جلنة من العلماء

 م.2933-هـ2423

باب النقول يف لهـ(، 922الرمحن بن أبي بكر، ) السيوطي، جالل الدين عبد .95
 م.0224-هـ2405، 0مكتبة نزار مصطفى الباز، ط أسباب النزول،

زهر يف علوم اللغة املهـ(، 922السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أبي بكر، ) .96
 )ب.ت(حتقيق حممد جاد املوىل وعلي البجاوي، دار اجليل، بريوت. وأنواعها،



  

 هـ(،792، )تاللخمي الغرناطيبن موسى سحاق إبراهيم أبو إ ،الشاطيب .97
حممد اخلضر حسني التولسي، دار  عليه تعليق: املوافقات يف أصول األحكام،

 (.ت)بالفكر.

حتقيق وشر : أمحد شاكر،  رسالة،الهـ(، 024)ت ،حممد بن إدريس الشافعي، .93
 م. 2979-هـ2399مكتبة دار الرتاث، القاهرة، 

شر  شعلة على هـ(، 656مد بن أمحد املوصلي، )تشعلة، أبو عبد اهلل حم .99
حتقيق: زكريا عمريات، دار  ،"كنز املعاني شر  حرز األماني"الشاطبية املسّمى 

 م.0222-هـ2400، 2الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط

دار الشروق،  اإلسالم عقيدة وشريعة،م(، 2975-هـ2395، )مودشلتوت، حم .222
 .3ط

إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم هـ(، 2052ت، )حممد بن علي ،الشوكاني .222
  ، )ب.ت(.2دار الفكر، بريوت، ط األصول،

اجلامع بني الرواية والدراية  فتح القدير هـ(،2052، )تحممد بن علي ،الشوكاني .220
-هـ2333، 0شركة ومطبعة مصطفى البابي احلليب وأوالده، طمن علم التفسري، 

 م. 2964

دار العلم للماليني،  لوم احلديث ومصطلحه،ع(، م2972، )بحيصالصاحل،  .223
 .6بريوت، ط

 ،تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي(، م2993-هـ2423، )مد أديبحمالصاحل،  .224
 .4املكتب اإلسالمي، بريوت، ط

 القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي،م(، 2999-هـ2429الصغري، حممود أمحد، ) .225
 .2دار الفكر، دمشق، ط

مقدمة  هـ(، 640)تعثمان بن عبد الرمحن الشهرزوري،  عمرو والصال ، أب ابن .226
 . )ب.ت(سعد كريم الدرعمي، دار  خلدون :حتقيق الصال ،



  

 .دار الكتاب اللبناني، بريوت تاريخ الفلسفة العربية،(، م2932) ،يل، مجصليبا .227

مسري الطالبني يف رسم وضبط الكتاب (، م2999-هـ2402، )عليالضباع،  .223
  .2ط املبني،

جامع البيان عن تأويل آي ، (هـ322ت) ،أبو جعفر حممد بن جريرالطربي،  .229
 م. 2956حتقيق: أمحد شاكر، دار املعارف، مصر،  القرآن،

جامع البيان عن تأويل آي ، (هـ322ت) ،الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير .222
 م.2933-هـ2423دار الفكر، القرآن، 

دار    اللغة واألدب،املعجم املفصل يف، )ب.ت(، ميل، و يعقوب، إمدعاصي، حم .222
 العلم للماليني، القاهرة. 

حتقيق: حممد حسن آل ياسني، عامل الكتب،  يط يف اللغة،احمل، عباد، إمساعيلابن   .220
 م.2994-هـ2424بريوت، 

دار الفرقان،  إعجاز القرآن الكريم،(، م2992، )ضل، وعباس، فناءعباس، س .223
 عمان.

حتقيق  االستيعاب يف معرفة األصحاب،ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل،  .224
 م.2990-هـ2420، 2علي البجاوي، دار اجليل، بريوت، ط

مركز األهرام  قراءة يف وثائق البهائية،(، م2936-هـ2426، )ائشةععبد الرمحن،  .225
 .2طوالنشر، للرتمجة 

لغة األرقام ومعجزة  -من معجزات القرآن ، )ب.ت(، سعيد حممدعبد القادر،  .226
 .2منشأة املعارف، اإلسكندرية، ط  الكتاب والسنة،الرقم سبعة يف

كشف الظنون عن أسامي الكتب عبد اهلل، مصطفى الشهري حباجي خليفة،  .227
 مكتبة املثنى، بغداد.)ب.ت( والفنون،

 .أصول الفقه ،اضل، فعبد الواحد .223

دار الفكر،  منهج الّنقد يف علوم احلديث،م(، 2932-هـ2422، )ور الدينعرت، ن .229
 م.2935-هـ2426تصوير عنها من قبل الناشر، ، 3دمشق، ط



  

دار إحياء الرتاث  كشف اخلفاء ومزيل اإللباس،العجلوني، إمساعيل بن حمّمد،  .202
 العربي. )ب.ت(

دار الفكر، بريوت،  كامل يف ضعفاء الرجال،ال، أبي أمحد عبد اهلل، عدي ابن .202
 م.2934-هـ2424، 2ط

دار  الفتوحات املكية، هـ(،633) ،أبو عبد اهلل حممد بن علي احلامتي ،عربي ابن .200
 )ب.ت(صادر. 

 سرار احلروف واآليات يف رسالة القرآن العجيب،أ(، م2995، )اطفعزايزة، ع .203
 مطبعة اهلدى، كفر مندا، اجلليل.

دار  يف متييز الصحابة، صابةاإلهـ(، 350العسقالني، أبو الفضل أمحد بن علي، )ت .204
 .هـ(2303، )2إحياء الرتاث العربي، بريوت، ط

دار املعارف  تهذيب التهذيب،هـ(، 350العسقالني، أبو الفضل أمحد بن علي، )ت .205
 هـ.2306، 2النظامية، اهلند، ط

املائة  ياندرر الكامنة يف أعالهـ(، 350العسقالني، أبو الفضل أمحد بن علي، )ت .206
 دار اجليل، بريوت.) ب.ت(، الثامنة

الباري بشر  صحيح  فتحهـ(، 350العسقالني، أبو الفضل أمحد بن علي، )ت .207
حقق األصول وأجازها: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز، دار الفكر، البخاري، 
 .م2996-هـ2426بريوت، 

مؤسسة  لسان امليزان،هـ(، 350العسقالني، أبو الفضل أمحد بن علي، )ت .203
 م.2972، 0األعلمي للمطبوعات، بريوت، لبنان، ط

رر الوجيز يف احملهـ(، 546ألندلسي، )أبو حممد عبد احلق بن غالب ا ،عطيةابن   .209
 م.2993-هـ2423دار الكتب العلمية،  تفسري الكتاب العزيز،

رر الوجيز يف احملهـ(، 546أبو حممد عبد احلق بن غالب األندلسي، ) ،عطيةابن  .232
 )جملد واحد(م.0220 -هـ2403، 2دار  حزم، بريوت، طتفسري الكتاب العزيز، 



  

ومعه  شر   عقيل على ألفية  مالك،هـ(، 769 )تابن عقيل، بهاء الدين عبد اهلل .232
كتاب منحة اجلليل حملمد حميي الدين عبد احلميد، مكتبة دار الرتاث، القاهرة، 

 م. 2999-هـ2402

يف أخبار  شذرات الّذهب، شهاب الدين أبو الفال  عبد احلي بن أمحد، ابن العماد .230
قه: حممود األرناؤؤط، أشرف على حتقيقه: عبد القادر األرناؤؤط، حق من ذهب،

 م.2936-هـ2426دار  كثري، دمشق بريوت، 

 نخول من تعليقات األصول،املهـ(، 525، )تالغزالي، أبو حامد حمّمد بن حمّمد .233
 م.2932-هـ2422حتقيق: حمّمد حسن هيتو، دار الفكر، دمشق، 

 قاييس يف اللغة،املهـ(، 395أبو احلسن أمحد بن فارس بن زكريا، )تفارس،  ابن .234
-هـ2425، 2محد حتقيق: شهاب الدين أبو عمرو، دار الفكر، بريوت، طأ

 م.2994

حتقيق: مهدي املخزومي  عني،ال هـ(،275، )تاخلليل بن أمحد الفراهيدي، .235
 هـ.2429، 2وإبراهيم السامرائي، مؤسسة دار اهلجرة، ط

تنوير املقباس من تفسري ابن هـ(، 326الفريوز أبادي، حممد بن يعقوب، )ت .236
 دار الكتب العلمية، بريوت. )ب.ت( عباس،

قواعد التحديث من فنون (، م2979-هـ2399، )مد مجال الدينحم القامسي، .237
 دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان. مصطلح احلديث،

املسمى  تفسري القامسيم(، 2924-هـ2330القامسي، حممد مجال الدين، )ت .233
حلديث، القاهرة، حققه: أمحد بن علي ومحدي صبح، دار ا حماسن التأويل،

 م.0223-هـ2404

بشري اليسر شر  ناظمة الّزهر يف علم الفواصل لإلمام ، بد الفتا القاضي، ع .239
، اهليئة العامة للمطابع األمريية، هـ(592أبو حممد قاسم بن فرية، )ت ،الشاطيب
 م.2975-هـ2395القاهرة، 



  

يهها من لغة قراءات الّشاّذة وتوجال(، م2932 -هـ2422، )بد الفتا ع القاضي، .242
 دار الكتاب العربي، بريوت، لبنان. العرب،

الوايف يف شر  الشاطبية يف القراءات م(، 0225-هـ2405، )بد الفتا القاضي، ع .242
 .3دار السالم، القاهرة، ط السبع،

ترمجة: أمحد أمني  علم للساعة، -طلوع الشمس من مغربها، )ب.ت(، ريدف قبطين، .240
 بنان.حجاج أول، دار الرباق، بريوت، ل

دار  كيف نتعامل مع القرآن العظيم،(، م0225-هـ2405، )وسفي القرضاوي، .243
 .4الشروق، القاهرة، ط

تقديم:  اجلامع ألحكام القرآن،هـ(، 672القرطيب، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد، )ت .244
 هاني احلاج، حتقيق: خريي سعيد وعمار زكي، املكتبة التوفيقية، القاهرة. )ب.ت(

مصورة  صبح األعشى يف صناعة اإلنشا،العباس أمحد بن علي، القلقشندي، أبو  .245
 عن الطبعة األمريية، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي. )ب.ت(

أجبد العلوم املسمى الوشي م(، 2339-هـ2327)ت ،ديق حسن، صالقنوجي .246
 (.ت.بدار الكتب العلمية، بريوت، ) املرقوم يف بيان أحوال العلوم،

الشركة املتحدة  عالم األدب العربي املعاصر،أ، (م2996، )وبرت، ركامبل .247
 .2للتوزيع، بريوت، ط

 رسالة املستطرفة بيان مشهور كتب السنة املشرفة،ال(، هـ2422)، مد، حمالكتاني .243
 .0دار الكتب العلمية، بريوت، ط

حتقيق: إحسان  والذيل عليها، فوات الوفياتهـ(، 764الكتيب، حممد بن شاكر، )ت .249
 بريوت. )ب.ت(عباس، دار صادر، 

خرج أحاديثه: حممد  ،بداية والنهايةالهـ(، 774ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل، ) .252
 بيومي وعبد اهلل املنشاوي وحممد رضوان مهنا، مكتبة اإلميان، املنصورة.)ب.ت(

يوسف  قدم له: تفسري القرآن العظيم،هـ(، 774ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل، ) .252
 م.2937-هـ2427، 0ار املعرفة، بريوت، طعبد الرمحن املرعشلي، د



  

مكتبة املثنى، دار إحياء الرتاث العربي،  معجم املؤلفني،)ب.ت(، ، مرع كحالة، .250
 بريوت.

ضبطه  دليل احلريان على مورد الظمآن،(، م2995-هـ2425 ، )براهيمإ املارغين، .253
 .2ط وخّرج آياته وأحاديثه: زكريا عمريات، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،

حتقيق: حممد عبد اخلالق  قتضب،املهـ(، 035يزيد، ) أبو العباس حممد بن املربد، .254
 )ب.ت(عضيمة، عامل الكتب، بريوت.

دار الشواف، الرياض،  علماء ومفكرون عرفتهم،م(، 2990) ،مد، حماجملذوب .255
 .4ط

حتقيق: إحسان حقي،  اريخ الدولة العثمانية،ت(، م2932-هـ2422م، )احملامي،  .256
 .2نفائس، طدار ال

عجاز العددي يف القرآن بني احلقيقة اإل(، م0220-هـ2400، )حسين اتح، فحممود .257
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